REGULAMIN KONKURSU FAIR PLAY 2018
(MIEJSKA RYWALIZACJA SPORTOWA)

I

ORGANIZATOR KONKURSU
Zgodnie z Regulaminem Ogólnym XVIII edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej
2017/2018 pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, § 7 ust. 6 Organizatorem
Konkursu Fair Play 2018 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

II

CELE KONKURSU
1) Promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie;
2) Popularyzacja idei olimpijskiej;
3) Promowanie humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka podczas rywalizacji
sportowej;
4) Edukacja olimpijska.

III

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1) W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły, które biorą udział w zawodach sportowych
organizowanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2017/2018, a mianowicie:
a) Szkoły Podstawowe – Miejskie Igrzyska Dzieci – uczniowie z roczników 2005
i młodszych;
b) Gimnazja i klasy VII szkół podstawowych – Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- uczniowie z roczników 2002 – 2004;
c) Szkoły Ponadgimnazjalne – Miejska Licealiada – uczniowie dziennych szkół średnich
z rocznika 1998 i młodszych.
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii:
a) Puchar Fair Play 2018: trofeum honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał
zespół sportowy/uczeń w XVIII edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2017/2018.
Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym
samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej
humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

3) Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym
Załącznik do Regulaminu („Zgłoszenie”) oraz zawierać:
a) informacje umożliwiające identyfikację Zgłaszającego jak i zgłaszanej do Konkursu
Szkoły (dalej zwanej „Kandydat”),
b) uzasadnienie wyboru Kandydata na zwycięzcę Konkursu,
4) Zasady dotyczące Konkursu określa wyłącznie Regulamin.

IV

PRZEBIEG KONKURSU, KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW, NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
Konkurs będzie przebiegał według następującego harmonogramu:
1) Konkurs wraz z Regulaminem zostają ogłoszone do dnia 15 listopada 2017 roku na
stronie internetowej www.osir.suwalki.pl /zakładka Miejska Rywalizacja Sportowa/.
2) Zgłaszający mogą składać wypełnione Zgłoszenia do dnia 22 czerwca 2018 roku
(decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) w formie elektronicznej mailem na
adres rafal.olszewski@osir.suwalki.pl lub w formie papierowej, osobiście lub listem
poleconym na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2,
16 – 400 Suwałki. Zgłoszenia doręczone do siedziby Organizatora po tej dacie nie będą
przez niego rozpatrywane.
3) Po otrzymaniu Zgłoszeń Organizator Konkursu Fair Play dokona weryfikacji zgłoszeń
pod względem formalnym, sprawdzając czy spełniają one warunki wskazane w rozdziale
III Regulaminu. Do dnia 30 czerwca 2018 roku odbędzie się posiedzenie Komisji, która
dokona wyboru zwycięzców Konkursu (Laureatów), spośród Kandydatów, których
zgłoszenia zostały dopuszczone do Konkursu, kierując się następującymi kryteriami:
a) znaczenia dokonanego przez Kandydata czynu dla promocji zasad czystej gry,
b) znaczenia czynu dla pomocy innych nawet kosztem utraty wyniku w rywalizacji
sportowej.
4) W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a) Dwóch przedstawicieli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach;
b) Dwóch przedstawicieli organizatorów Miejskiej Rywalizacji Sportowej wymienionych
w § 1 ust.1 Regulaminu Ogólnego XVIII edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej
2017/2018 pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk;
c) Jeden przedstawiciel Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego
w Suwałkach.
5) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
6) Laureaci otrzymają następujące nagrody i wyróżnienia:

a) Trzy trofea, tj. jedno trofeum na danym szczeblu rywalizacji – Puchar Fair Play 2018,
jako nagroda dla Laureata,
b) Dyplomy okolicznościowe w liczbie określonej przez Organizatora, będące
wyróżnieniami równorzędnymi dla pozostałych Laureatów.
V

OGŁOSZENIE WARUNKÓW KONKURSU:
1) Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystej „Gali” podsumowującej Miejską
Rywalizację Sportową 2017/2018, która odbędzie się w czwartym kwartale 2018 roku
w miejscu wskazanym przez Organizatora.
2) Laureaci zostaną poinformowani o „Gali’ z odpowiednim wyprzedzeniem.
3) Podczas „Gali” Laureatom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
4) Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2) Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu
Konkursu Fair Play 2018

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
ZGŁASZAJĄCY:
1) Imię i nazwisko/nazwa szkoły*: ___________________________________________
a) adres e – mail: _____________________________________

KANDYDAT:
a) Imię i nazwisko ucznia/imienny skład drużyny*, nazwa szkoły:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
KATEGORIA:
o Trofeum – Puchar Fair Play 2018:
 Miejskie Igrzyska Dzieci*
 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej*
 Miejska Licealiada*

UZASADNIENIE:
(w tym należy podać termin i datę(ty) zawodów podczas, których uczeń/zespół szkoły
postępował zgodnie z zasadami fair play)

Suwałki, dnia…………………….

*niepotrzebne skreślić

