
Regulamin Plebiscytu „Osobowości Sportowe Roku 2020” 

Gminy Oborniki 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Plebiscytu Osobowości Sportowe Roku 2020 jest Gmina Oborniki 

2. Plebiscyt trwa od dnia 10 do 24 lutego 2021 roku 

 

Cele Plebiscytu 

 

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych sportowców roku 2020, którzy 

mieszkają na terenie Gminy Oborniki i/lub reprezentowali kluby z terenu Gminy 

Oborniki. 

- sportowiec roku w kategorii młodzieżowej, który osiągnął wybitne sukcesy 

sportowe w roku 2020 w rozgrywkach, zawodach sportowych, startując  

w kategoriach juniorskich. 

- sportowiec roku w kategorii seniorskiej, który osiągnął wybitne sukcesy sportowe  

w roku 2020 w rozgrywkach, zawodach sportowych, startując w kategoriach 

seniorskich 

- sportowiec roku w kategorii masters, który osiągnął wybitne sukcesy sportowe  

w roku 2020 w rozgrywkach, zawodach sportowych, startując w kategoriach masters 

- sportowiec roku startujący w zawodach sportowych w kategorii osób 

niepełnosprawnych 

- trener roku, trenujący w roku 2020 drużynę na terenie gminy Oborniki w dowolnej 

kategorii wiekowej  

- drużyna roku w dowolnej kategorii wiekowej 

- impreza roku – nagroda im. Tadeusza Ratajczaka, czyli wydarzenie organizowane na 

terenie Gminy Oborniki w roku 2020.  

 

 



Zasady przeprowadzenia plebiscytu 

 

1. Wybór Osobowości Sportowych Roku 2021 odbywa się w trzech etapach: 

- zgłaszanie kandydatów, poprzez wypełnienie formularza w wersji internetowej, 

znajdującego się na stronie organizatora www.oborniki.pl, wraz z dołączeniem 

niezbędnych zgód. Każdy klub i osób fizyczna może zgłosić dowolną ilość kandydatur.  

- wybór laureatów przez kapitułę konkursu powołaną przez Burmistrza Obornik 

- ogłoszenie wyników poprzez kapitułę Plebiscytu podczas Gali Osobowości Sportowe 

Roku 2021, zorganizowanej ze względu na warunki pandemiczne, w formie online.  

 

Nagrody 

 

1. Laureaci w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie do zmian zarówno w Regulaminie jak i w organizacji 

Plebiscytu ze względu na zaistnienie zdarzeń losowych lub innych, które mogłyby 

wpłynąć na sposób przeprowadzenia Plebiscytu.  

2. Interpretacja tego Regulaminu należy do organizatora i jest ostateczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oborniki.pl/


Formularz zgłaszania kandydatów w Plebiscycie  

„Osobowości Sportowe Roku 2020” 

Gminy Oborniki 

 

1. Klub/osoba zgłaszająca 

Imię i nazwisko 

Klub 

Dane kontaktowe:  

tel.  

Mail: 

 

2. Zgłaszany sportowiec/trener/drużyna/impreza 

Imię i nazwisko 

Klub 

Dyscyplina 

Dane kontaktowe:  

tel.  

Mail: 

 

3. Wybór kategorii:  

Sportowiec w kategorii młodzieżowej 

Sportowiec w kategorii seniorskiej 

Sportowiec w kategorii masters 



Sportowiec w kategorii osób niepełnosprawnych 

Trener Roku  

Drużyna Roku 

Impreza Roku 

 

 

4. Informacja dot. sukcesu sportowego w roku 2020 (zdobyty tytuł, rodzaj zawodów, 

kategoria wiekowa, dodatkowe informacje) 

 

Oświadczenia osoby zgłaszającej:  

Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Plebiscytu „Osobowości Sportowe roku 2020”  

i w całej rozciągłości go akceptuję. 

 

Oświadczenia pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego 

małoletniego zawodnika:  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w Plebiscycie Osobowości Sportowe roku 2020 oraz,  

że informacje podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Oświadczam, 

że zapoznałam/em się z Regulaminem Plebiscytu „Osobowości Sportowe roku 2020” i w całej 

rozciągłości go akceptuję. 

 


