
    

„TRANSGRANICZNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

KONKURS  NA  NAJLEPIEJ 

W  WOJEWÓDZTWIE 

Patronat Honorowy: 
Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego 
Harald Altekrüger- Starosta Powiatu Sprewa

 

I. Organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest 

Górze, a Współorganizatorem

i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

 

II. Nazwa i przedmiot konkursu
1. Konkurs nosi nazwę: 

2. Przedmiotem Konkursu są przestrzenie publiczne 

pod sport i rekreację 

3. Jako przestrzeń publiczną w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się takie miejsca, 

które spełniają warunki wyszcze

4. Dla uznania obiektu (zespołu obiektów, terenów 

za przestrzeń publiczną w rozumieniu niniejszego regulaminu konieczne jest jednoczesne 

spełnienie następujących warunków:

1) teren traktowany jako przes

fizyczne oraz stanowić jednostkę posiadającą zarządcę;

2) rozmiary terenu mogą być dowolne, lecz muszą dopuszczać różne formy użytkowania 

dla najliczniejszych grup użytkowników i oddziaływać na otoczenie p

osiedla, dzielnicy, a optymalnie 

3) obiekty powinny być projektami 

przestrzeni publicznej pod sport i rekreację w skali osiedla, dzielnicy lub całego miasta.

 

 

 

 

 

     

 

 

TRANSGRANICZNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

NAJLEPIEJ  ZAGOSPODAROWANĄ  PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ 
POD  SPORT  LUB  REKREACJĘ  

WOJEWÓDZTWIE  LUBUSKIM  I  POWIECIE  SPREWA- NYSA
 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego  
Starosta Powiatu Sprewa-Nysa 

REGULAMIN 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Współorganizatorem i realizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Sportu 

i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. 

onkursu 
Konkurs nosi nazwę: Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna
Przedmiotem Konkursu są przestrzenie publiczne zagospodarowane z prze

 zrealizowane przez dowolny podmiot. 

Jako przestrzeń publiczną w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się takie miejsca, 

które spełniają warunki wyszczególnione w pkt. 4. 

Dla uznania obiektu (zespołu obiektów, terenów  zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) 

przestrzeń publiczną w rozumieniu niniejszego regulaminu konieczne jest jednoczesne 

spełnienie następujących warunków: 

eren traktowany jako przestrzeń publiczna musi mieć wyraźnie zarysowane granice 

fizyczne oraz stanowić jednostkę posiadającą zarządcę; 

ozmiary terenu mogą być dowolne, lecz muszą dopuszczać różne formy użytkowania 

najliczniejszych grup użytkowników i oddziaływać na otoczenie p

osiedla, dzielnicy, a optymalnie – miasta; 

obiekty powinny być projektami usprawniającymi i zwiększające atrakcyjność 

przestrzeni publicznej pod sport i rekreację w skali osiedla, dzielnicy lub całego miasta.

 

TRANSGRANICZNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA” 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ  

NYSA 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej 

Wojewódzki Ośrodek Sportu  

Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna. 

zagospodarowane z przeznaczeniem 

Jako przestrzeń publiczną w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się takie miejsca, 

zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) 

przestrzeń publiczną w rozumieniu niniejszego regulaminu konieczne jest jednoczesne 

trzeń publiczna musi mieć wyraźnie zarysowane granice 

ozmiary terenu mogą być dowolne, lecz muszą dopuszczać różne formy użytkowania 

najliczniejszych grup użytkowników i oddziaływać na otoczenie przynajmniej w skali 

usprawniającymi i zwiększające atrakcyjność 

przestrzeni publicznej pod sport i rekreację w skali osiedla, dzielnicy lub całego miasta. 



    

III. Cel i zadania konkursu 
1. Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku

publicznej pod sport i rekreacj

urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbieg

od aktualnych europejskich 

2. Podstawowym zadaniem jest porównanie najciekawszych rozwiązań pod kątem realizacji 

celów praktycznych, estetycznych i zaspokajających potrzeby w zakresie sportu i rekr

społeczności lokalnej.

3. Zadaniem konkursu jest również promocja najlepszych rozwiązań drogą medialną 

oraz poprzez zainteresowanie władz 

 

IV. Zgłoszenia i tryb oceny prac
1. Przestrzenie publiczne mogą być zgłaszane do konkursu prz

lub organizacje społeczne. Wszystkie zgłoszenia do udziału w konkursie będą 

przyjmowane na zasadach równorzędnych

Lubuskiego oraz Starostwo Powiatu Sprewa

wytypowanych przez siebie obiektów na list

2. Do konkursu zgłaszane mogą być 

lubuskiego lub Powiatu Sprewa

do użytkowania do końca roku

3. Ogłoszenie konkursu i nabór 

1) Konkurs zostanie ogłoszony na stronach

Zgłoszenia należy dostarczyć 

na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego 

w Drzonkowie, ul. 

2) Zgłoszeń można dokonywać również

Za przesłany drog

został potwierd

3) O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego w przypadku 

zgłoszeń wysłanych pocztą lub data wpływu do Ośrodka w przypadku zgłoszeń 

złożonych osobiście lub e

4) Zakres informacji wymaganych do zgłoszenia do 

a) Nazwę i adres korespondencyjny podmiotu władającego 

zgłaszaną przestrzenią publiczną.

b) Nazwę i adres zgłaszanej przestrzeni publicznej

c) Prezentację fotograficzną miejsca w formie wydruków lub w wersji cyfrowej, 

mapka lokalizacyjna, parametry techniczne, informacja o finansowaniu lub 

współfinansowaniu.

d) Krótkie uzasadnienie wyboru przestrzeni publicznej do zgłoszenia na konkurs.

e) Nadesłane materiały nie będą zwracane i mogą zostać nieodpłatnie 

wykorzystane w wydawnictw

     

 
Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku

pod sport i rekreację poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć 

architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbieg

lnych europejskich standardów w tej dziedzinie. 

Podstawowym zadaniem jest porównanie najciekawszych rozwiązań pod kątem realizacji 

h, estetycznych i zaspokajających potrzeby w zakresie sportu i rekr

społeczności lokalnej. 

konkursu jest również promocja najlepszych rozwiązań drogą medialną 

teresowanie władz samorządowych wybranymi rozwiązaniami.

Zgłoszenia i tryb oceny prac 
Przestrzenie publiczne mogą być zgłaszane do konkursu przez podmioty publiczne 

organizacje społeczne. Wszystkie zgłoszenia do udziału w konkursie będą 

przyjmowane na zasadach równorzędnych. Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego oraz Starostwo Powiatu Sprewa-Nysa mają prawo do zgłoszenia 

wytypowanych przez siebie obiektów na listę nominowanych obiektów. 

Do konkursu zgłaszane mogą być obiekty sportowe lub rekreacyjne z regionu 

Powiatu Sprewa-Nysa zrealizowane w latach 2010-

użytkowania do końca roku 2017. 

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: 

zostanie ogłoszony na stronach www.lubuskie.pl.  

Zgłoszenia należy dostarczyć do 10 sierpnia 2018r. drogą pocztową, osobiście 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego 

w Drzonkowie, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra

Zgłoszeń można dokonywać również za pomocą poczty e-mail

Za przesłany drogą mailową wniosek uznany zostanie jedynie taki, którego odbiór 

został potwierdzony mailem zwrotnym. 

O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego w przypadku 

zgłoszeń wysłanych pocztą lub data wpływu do Ośrodka w przypadku zgłoszeń 

złożonych osobiście lub e-mailem. 

Zakres informacji wymaganych do zgłoszenia do konkursu:  

) Nazwę i adres korespondencyjny podmiotu władającego 

zgłaszaną przestrzenią publiczną. 

i adres zgłaszanej przestrzeni publicznej. 

Prezentację fotograficzną miejsca w formie wydruków lub w wersji cyfrowej, 

alizacyjna, parametry techniczne, informacja o finansowaniu lub 

współfinansowaniu. 

) Krótkie uzasadnienie wyboru przestrzeni publicznej do zgłoszenia na konkurs.

e) Nadesłane materiały nie będą zwracane i mogą zostać nieodpłatnie 

wykorzystane w wydawnictwach i innych materiałach promocyjnych.

 

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku przestrzeni 

poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć 

architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym 

Podstawowym zadaniem jest porównanie najciekawszych rozwiązań pod kątem realizacji 

h, estetycznych i zaspokajających potrzeby w zakresie sportu i rekreacji 

konkursu jest również promocja najlepszych rozwiązań drogą medialną 

samorządowych wybranymi rozwiązaniami. 

ez podmioty publiczne 

organizacje społeczne. Wszystkie zgłoszenia do udziału w konkursie będą 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Nysa mają prawo do zgłoszenia 

ę nominowanych obiektów.  

regionu województwa 

-2017, oraz  oddane 

drogą pocztową, osobiście 

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego  

004 Zielona Góra 

mail: wosir@drzonkow.pl  

mailową wniosek uznany zostanie jedynie taki, którego odbiór 

O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego w przypadku 

zgłoszeń wysłanych pocztą lub data wpływu do Ośrodka w przypadku zgłoszeń 

) Nazwę i adres korespondencyjny podmiotu władającego i zarządzającego 

Prezentację fotograficzną miejsca w formie wydruków lub w wersji cyfrowej, 

alizacyjna, parametry techniczne, informacja o finansowaniu lub 

) Krótkie uzasadnienie wyboru przestrzeni publicznej do zgłoszenia na konkurs. 

e) Nadesłane materiały nie będą zwracane i mogą zostać nieodpłatnie 

ach i innych materiałach promocyjnych. 



    

f) w przypadku zgłaszania obiektu przez osobę fizyczną wymagane jest 

potwierdzenie klauzuli zgody na uczestnictwo zgłaszanego podmiotu, którą 

zgłaszany wypełnia i podpisuje na formularzu konkursowym

5) Komisja konkur

strony. Przewodniczącym Komisji Konkursowej po stronie polskiej jest 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, a po stronie niemieckiej jest 

Starosta Powiatu Sprewa

we własnym 

oceny obiektów: 

społeczność, (np. kto jest 

szkolna, kluby sportowe), zarządzanie obiektem, finansowanie i utrzymanie 

obiektu, jakie zajęcia/wydarzenia realizowane s

i zawody sportowe, rodzinne imprezy i turnieje, pikniki o charakterze sportowym, 

turnieje z udzi

fizyczną, imprezy okolicznościowe i kulturalne), działania promocyjne zachęcające 

do korzystania z obiektu.

6) Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku 

równej liczby 

7) Prace komisji zakończą się do dnia 31 sierpnia 2018 r.

8) Dla zwycięzców konkursu za miejsca od I do III po stronie polskiej i za miejsca 

od I do III po stronie niemieckiej zostaną wręczone puchary oraz tab

pamiątkowe z przeznaczeniem umieszczenia ich przy zwycięskich obiektach.

9) Informacja na temat przyznanych 

do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. 

10) Wręczenie 

konferencji na temat planowania przestrzenn

odbędzie się w d

i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

 

     

 

     

w przypadku zgłaszania obiektu przez osobę fizyczną wymagane jest 

potwierdzenie klauzuli zgody na uczestnictwo zgłaszanego podmiotu, którą 

zgłaszany wypełnia i podpisuje na formularzu konkursowym. 

Komisja konkursowa składa się 6 członków, po 3 z polskiej i 3 z niemieckiej 

strony. Przewodniczącym Komisji Konkursowej po stronie polskiej jest 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, a po stronie niemieckiej jest 

Starosta Powiatu Sprewa-Nysa. Komisje konkursowe pracują samodzielnie 

 zakresie oceniając merytorycznie zgłoszone przedsięwzięcia.

oceny obiektów: lokalizacja, innowacyjność, oddziaływanie obiektu na lokalną 

społeczność, (np. kto jest  bezpośrednim użytkownikiem obiektu: dzieci, 

szkolna, kluby sportowe), zarządzanie obiektem, finansowanie i utrzymanie 

obiektu, jakie zajęcia/wydarzenia realizowane są na/w obiekcie (np. turnieje 

zawody sportowe, rodzinne imprezy i turnieje, pikniki o charakterze sportowym, 

turnieje z udziałem znanych osób oraz sportowców promujących aktywność 

fizyczną, imprezy okolicznościowe i kulturalne), działania promocyjne zachęcające 

do korzystania z obiektu. 

Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Prace komisji zakończą się do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Dla zwycięzców konkursu za miejsca od I do III po stronie polskiej i za miejsca 

od I do III po stronie niemieckiej zostaną wręczone puchary oraz tab

pamiątkowe z przeznaczeniem umieszczenia ich przy zwycięskich obiektach.

Informacja na temat przyznanych nagród i wyróżnień zostanie podana 

publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Sprewa

laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.  

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas międzynarodowej 

konferencji na temat planowania przestrzenni publicznej pod sport i rekreację, która 

odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu 

Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. 

   ORGANIZATOR 

 

w przypadku zgłaszania obiektu przez osobę fizyczną wymagane jest 

potwierdzenie klauzuli zgody na uczestnictwo zgłaszanego podmiotu, którą 

sowa składa się 6 członków, po 3 z polskiej i 3 z niemieckiej 

strony. Przewodniczącym Komisji Konkursowej po stronie polskiej jest 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, a po stronie niemieckiej jest 

pracują samodzielnie 

zakresie oceniając merytorycznie zgłoszone przedsięwzięcia. Kryteria 

lokalizacja, innowacyjność, oddziaływanie obiektu na lokalną 

bezpośrednim użytkownikiem obiektu: dzieci, młodzież 

szkolna, kluby sportowe), zarządzanie obiektem, finansowanie i utrzymanie 

ą na/w obiekcie (np. turnieje 

zawody sportowe, rodzinne imprezy i turnieje, pikniki o charakterze sportowym, 

ałem znanych osób oraz sportowców promujących aktywność 

fizyczną, imprezy okolicznościowe i kulturalne), działania promocyjne zachęcające 

Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

Dla zwycięzców konkursu za miejsca od I do III po stronie polskiej i za miejsca 

od I do III po stronie niemieckiej zostaną wręczone puchary oraz tablice 

pamiątkowe z przeznaczeniem umieszczenia ich przy zwycięskich obiektach. 

i wyróżnień zostanie podana 

publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Urzędu 

oraz Powiatu Sprewa-Nysa. Ponadto 

wyróżnień odbędzie się podczas międzynarodowej 

ublicznej pod sport i rekreację, która 

w Wojewódzkim Ośrodku Sportu 


