REGULAMIN GALI SPORTU 2019 W GMINIE TUCHOMIE
§1
Organizatorem uroczystego spotkania z osobami wyróżniającymi się osiągnięciami
sportowymi w Gminie Tuchomie pn. „GALA SPORTU 2019” jest Wójt Gminy Tuchomie.
§2
1. Spotkanie ma na celu wyrazić uznanie dla Mieszkańców Gminy, którzy w sposób
szczególny reprezentują nasze środowisko osiągając wysokie wyniki sportowe propagują
uprawianie sportu.
2. Aby otrzymać nominację do „GALI SPORTU 2019” konieczne jest zgłoszenie kandydata
poprzez stronę internetową Gminy Tuchomie lub w formie pisemnej w sekretariacie
Urzędu Gminy w Tuchomiu.
§3
1. Przewiduje się niżej wymienione kategorie:
a) dzieci i młodzież szkolna – zgłoszenia dokonują Dyrektorzy Szkół: Szkoły
Podstawowej w Kramarzynach oraz Zespołu Szkół w Tuchomiu, w kategoriach:
 I – III klasa – chłopiec i dziewczyna;
 IV – VI klasa – chłopiec i dziewczyna;
 VII – VIII – chłopiec i dziewczyna.
b) wyróżniający się sportowiec z GKS „Myśliwiec” – zgłoszenie dokonuje Klub
sportowy;
c) kategoria open – osoba z wyróżniającymi się osiągnięciami sportowymi w różnych
dyscyplinach sportu, zgłoszenia indywidulane poprzez stronę internetową Gminy
Tuchomie lub w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu.
2. W każdej z ww. kategorii przyznawane będą statuetki oraz dyplomy.
3. Statuetki i dyplomy wręczane są przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta
Gminy Tuchomie lub inne upoważnione przez niego osoby podczas uroczystej gali.
§4
1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 02 stycznia 2020 roku.
2. Zgłoszenia, które wpłynęły po upływie wskazanego terminu Kapituła pozostawia bez
rozpoznania.
3. Zaproszenie na GALĘ SPORTU 2019 zainteresowani otrzymają na przełomie stycznia i
lutego 2020 roku.
4. Lista wyróżnionych sportowców zostanie podana do publicznej wiadomości po GALI
SPORTU 2019.
§5
Do nominacji „GALI SPORTU 2019”zgłoszeni mogą zostać tylko mieszkańcy Gminy
Tuchomie. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady, jeśli osoba zgłoszona, mimo iż nie jest
mieszkańcem gminy Tuchomie, ale funkcjonuje na jej obszarze, znacząco wyróżnia się.
§6
1. Kwalifikacji do nominacji dokona Rada Sportu powołana Zarządzeniem Wójta Gminy.

2. Kapituła dokona przeglądu wszystkich zgłoszeń, które wpłyną w terminie.
3. W przypadkach uzasadnionych kapituła może poprosić o dodatkowe kopie dokumentów
potwierdzających osiągnięcie.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji rozstrzygających.
2. Wszelkich informacji udziela Tomasz Gruba – animator sportu, członek Rady Sportu w
Gminie Tuchomie.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

