
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ
„SPORTOWA GMINA”

1.     „Wyróżnienia Sportowa Gmina” (wyróżnienia) przyznawane są przez Klub Sportowa Polska (KSP) 
        w ramach Programu „budujemy Sportową Polskę”.

2.      Wyróżnienia przyznawane są pod Honorowym Patronatem: Stowarzyszenia Architektów Polskich,
         Polskiego Związku Piłki Nożnej, Akademickiego Związku Sportowego, Polskiego Komitetu
         Paraolimpijskiego, Centralnego Ośrodka Sportu.

3.      Wyróżnienia przyznawane są w celu:

         a. Promocji gmin, które w sposób szczególny zaangażowane są w rozwój sportu i rekreacji.

         b. Promocji nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz sportu powszechnego i wyczynowego
             oraz upowszechniania dobrych praktyk w tym zakresie.

         c. Wzmacniania indywidualnej promocji gmin oraz kreowania skutecznych wzorców promocji gminy
             i regionu poprzez sport.

4.      Laureatami „wyróżnień” mogą być gminy z poszczególnych województw, które w swojej działalności,
         w sposób szczególny łączą inwestycje w rozwój nowoczesnej bazy sportowej i rekreacyjnej z programem
         rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

5.      Przy przyznawaniu wyróżnień ocenie podlegać będzie:

         a. Stan bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie.

         b. Nakłady gminy na infrastrukturę sportową.

         c. Planowane inwestycje sportowe.

         d. Nakłady gminy na sport powszechny, w szczególności sport dzieci i młodzieży.

         e. Wkład gminy w rozwój sportu wyczynowego.

         f. Formy wspierania przez gminę sportu niepełnosprawnych.

        g. Działania gminy na rzecz popularyzacji aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców.
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        d. Rodzaj imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w gminie oraz zaangażowanie gminy
            w ich organizację oraz promocję.

        e. Pomoc gminy w działalności organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych.

6.     Proces wyłaniania laureatów jest dwuetapowy.

7.      Etap pierwszy.

         a. Każda gmina, niezależnie od wielkości i ilości mieszkańców może ubiegać się o wyróżnienie.

         b. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu jest przesłanie przez gminę wypełnionej
             i podpisanej przez osobę upoważnioną ankiety weryfikacyjnej.

         c. Ankieta weryfikacyjna musi być przesłana drogą elektroniczną na adres biuro@sportowapolska.eu lub pocztą
            na adres Biura KSP (04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174) w wyznaczonym przez organizatora
            terminie.

         d. Udział w pierwszym etapie nie podlega opłacie weryfikacyjnej.

         e. W pierwszym etapie Zarząd KSP dokonuje wstępnej oceny na podstawie ankiet weryfikacyjnych 
             przesłanych przez gminy ubiegające się o wyróżnienie oraz na podstawie informacji zebranych
             z ogólnie dostępnych źródeł. W oparciu o wstępną ocenę przyznawane są nominacje.

         f. Wynik oceny w pierwszym etapie ma charakter wewnętrzny i nie jest podawany do publicznej
            wiadomości.

8.       Etap drugi.

          a) W drugim etapie biorą udział gminy, które otrzymały nominację Zarządu KSP oraz wniosły opłatę
               weryfikacyjną w wysokości:

              - 2.150 zł netto – gminy, które posiadają Pakiet Sportowa Polska 2017
- 2 850 zł netto – gminy, które są uczestnikami Programu „Budujemy Sportową Polskę” 

              - 3.500 zł netto – opłata podstawowa

           b) Wyróżnienie „Sportowa Gmina” zostanie przyznane nominowanym gminom przez Kapitułę
               Wyróżnienia Sportowa Gmina, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zebranych materiałów.

           c) W trakcie szczegółowej analizy gmina może być poproszona przez Kapitułę o przedstawienie
               dodatkowych informacji.

9.         Zarząd KSP na każdym etapie weryfikacji i oceny może poprosić gminę o przekazanie dodatkowych
            informacji potwierdzających stopień zaangażowania gminy w rozwój infrastruktury sportowej
            i rekreacyjnej oraz rozwój sportu powszechnego i wyczynowego w gminie.

10.       Wyróżnienia „Sportowa Gmina” wręczane są laureatom podczas uroczystej gali organizowanej
            w Warszawie.
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11.        Po upływie roku laureaci wyróżnienia mogą ubiegać się o tytuł „Sportowa Gmina” na kolejny rok,
             w uproszczonej procedurze, która obejmuje:

              a. Wypełnienie oświadczenia potwierdzającego aktywność gminy w obszarze będącym przedmiotem
                  weryfikacji i kontynuacji działań wskazanych w ankiecie składanej w poprzednim procesie przyznania
                  wyróżnienia „Sportowa Gmina”.

              b. Wniesienie opłaty weryfikacyjnej zgodnie z oświadczeniem. 
  

12.        KSP dla wzmocnienia społecznego przekazu i promocji wyróżnień Sportowa Gmina może pozyskiwać
             do współpracy patronów, instytucje publiczne, organizacje społeczne, podmioty gospodarcze, media.

13.        Lista laureatów wyróżnień kolejnych edycji oraz lista gmin posiadających tytuł „Sportowa Gmina” będzie
             zamieszczona na stałe w serwisie internetowym www.sportowapolska.eu po zakończeniu każdej edycji 
             wraz z relacją z Gali „Sportowa Gmina”.

14.        Laureaci „wyróżnień” mają prawo do posługiwania się tytułem, logo oraz certyfikatem „Sportowa Gmina”
             we wszystkich prowadzonych przez gminę działaniach statutowych, promocyjnych i reklamowych
             oraz w kontaktach z instytucjami i podmiotami gospodarczymi w okresie 12 miesięcy od daty otrzymania
             wyróżnienia.

15.        Tytuł, logo oraz certyfikat „Sportowa Gmina” może być używany w oficjalnych materiałach gminy,
             w materiałach promocyjnych np. folderach, katalogach, kalendarzach, na papierach urzędowych,
             kopertach wizytówkach, na bilbordach, banerach reklamowych, tablicach drogowych, masztach
             reklamowych oraz w dowolnej formie podczas imprez organizowanych w gminie, a także w internecie,
             w reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych.

16.       Obsługę merytoryczną procesu wyłaniania i przyznawania wyróżnień zapewnia Biuro KSP, obsługę
            organizacyjną, finansową oraz promocję projektu „Sportowa Gmina” prowadzi ACRUX Sp. z o.o. - firma
            administrująca Klubem Sportowa Polska.

Zarząd KSP,  Warszawa,  3 stycznia 2017 roku.
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