Regulamin
przyznawania Honorowego Wyróżnienia
„Olimp Lubuski”
I. IDEA KONKURSU
Konkurs prowadzony corocznie, począwszy od 1999 roku, ma na celu uhonorowanie osób fizycznych,
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz samorządów gminnych i powiatowych za wkład rzeczowy,
finansowy i zaangażowanie mające wpływ na działalność i rozwój sportu w Województwie Lubuskim.
II. KATEGORIE KONKURSOWE
Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
1.osoby fizyczne;
2. osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne;
3. gminy do 20 tysięcy mieszkańców;
4. gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców;
5. powiaty.
III. ORGANIZACJA I PATRONAT KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Sejmik Województwa Lubuskiego.
2. Honorowy patronat nad przebiegiem poszczególnych edycji Konkursu sprawuje Przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego powołuje Kapitułę raz na cztery lata (czas
trwania kadencji Sejmiku).
4. Członkami Kapituły są przedstawiciele delegowani przez:
• Marszałka Województwa Lubuskiego;
• Komisję Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego;
• Lubuską Federację Sportu;
• Lubuską Radę Olimpijską;
• Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne;
• Lubuskiego Kuratora Oświaty;
• Przewodniczącego Konwentu Starostów i Wicestarostów Województwa Lubuskiego;
• Przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
• Gazetę Lubuską;
• Gazetę Wyborczą;
• Radio Zachód;
• TVP SA. Oddział w Gorzowie Wlkp.;
• Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” Zielona Góra;
• Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
4. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Członkowie Kapituły i Członkowie Komisji
Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki popularyzują cele Konkursu i jego Laureatów.
5. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego ustala termin, miejsce pierwszego posiedzenia
Kapituły, prowadzi obrady do momentu wybrania Przewodniczącego Kapituły.

IV. TRYB ZGŁASZANIA i WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU
1.Termin zgłaszania Kandydatów do przyznania Honorowego Wyróżnienia „Olimp Lubuski”,
w każdej edycji Konkursu, ustala Przewodniczący Kapituły.
2.Kandydaci mogą być zaproponowani do jednej z poniżej przedstawionych kategorii:
Kategoria osoby fizyczne:
- do zgłaszania Kandydatów uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne, kluby i stowarzyszenia
sportowe, inne jednostki organizacyjne oraz samorządy gminne i powiatowe;
- Kandydatami do ww. nagród mogą osoby fizyczne, bez względu na miejsce zamieszkania, które
swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą szczególny wkład w działalność i rozwój sportu
na terenie Województwa Lubuskiego;
- zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej nr 1.
Kategoria osoby prawne i inne jednostki organizacyjne:
- do zgłaszania Kandydatów uprawnione są: osoby prawne, kluby i stowarzyszenia sportowe, inne
jednostki organizacyjne oraz samorządy gminne i powiatowe;
- Kandydatami do ww. nagród mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne, bez względu na miejsce
zamieszkania i siedzibę, które zasługują na wyróżnienie za szczególny wkład finansowy, rzeczowy
i organizacyjne zabezpieczenie działalności oraz rozwój sportu na terenie Województwa Lubuskiego;
- zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej nr 2.
Kategorie gminy do i powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz powiaty:
- do zgłaszania swojego udziału uprawnione są wszystkie samorządy gminne i powiatowe;
- w Konkursie uwzględnione zostaną samorządy, które udokumentują swój wkład finansowy,
przekazany na sport, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy bądź powiatu;
- warunkiem jest przekazanie do Kapituły informacji popartej dokumentami o wysokości tychże
nakładów;
- zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej nr 3.
3. Wyboru Laureatów we wszystkich kategoriach Konkursu dokonuje Kapituła Honorowego Wyróżnienia
„Olimp Lubuski”, spośród Kandydatów zgłoszonych w regulaminowym trybie oraz terminie
określonym przez Przewodniczącego Kapituły.
4. Zgłoszenia Kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach, należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Biuro Sejmiku Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, do dnia wyznaczonego na pierwszym posiedzeniu Kapituły.
V. NAGRODY
1. W każdej z pięciu kategorii przyznawane są wyróżnienia:
- wyróżnienie główne „Olimp Lubuski”;
- wyróżnienia specjalne;
- wyróżnienia za wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.
2. W danej kategorii Konkursowej, Wyróżnienie Główne, można otrzymać tylko jeden raz w ciągu
trwania kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Nagrody przewidziane w regulaminie zabezpiecza:
- Sejmik Województwa Lubuskiego jako organizator Konkursu;
- Marszałek Województwa Lubuskiego;
- Lubuski Kurator Oświaty za wsparcie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.

VI. REGULAMIN KONKURSU
Regulamin Konkursu opracowuje i dokonuje zmian na wniosek Kapituły, Komisja Kultury, Edukacji,
Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego.
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