
    Zarządzenie N 1 
             do Zarządzenia Nr …21.. 2021

     Prezydenta Miasta Skierniewice
        z dnia …15…. lutego 2021 r.

REGULAMIN OBRAD KAPITUŁY
powołanej do wyboru

Sportowca Roku, Trenera Roku, Niepełnosprawnego Sportowca Roku,     
Talentu Roku, Drużyny Roku 2020. 

1.  Kapituła  dokonująca  wyboru  Sportowca  Roku,  Trenera  Roku,  Niepełnosprawnego
Sportowca Roku, Talentu Roku, Drużyny Roku 2020, zwana dalej Kapitułą, jest organem
powołanym  przez  Prezydenta  Miasta  Skierniewice,  zwanym  dalej  Organizatorem
Konkursu. 
2.  Nominacja do tytułu Sportowca Roku, Trenera Roku,  Niepełnosprawnego Sportowca
Roku, Talentu Roku, Drużyny Roku 2020, może być przyznana osobie będącej członkiem
klubu lub stowarzyszenia, którego celem statutowym jest organizowanie, prowadzenie lub
propagowanie kultury fizycznej,  posiadającego siedzibę na terenie  Miasta  Skierniewice
i promującego Miasto Skierniewice.
3. Kapituła może zgłosić do udziału w konkursie swojego kandydata.
4. Kapituła w ramach Konkursu wybiera według następujących kategorii:

a) 10 sportowców (według kolejności od 1 do 10 miejsca) ze Sportowcem Roku
włącznie,
b) Trenera Roku,
c) Talent Roku,
d) Niepełnosprawnego Sportowca Roku,
e) Drużynę Roku.

5.  Obrady  Kapituły  są  tajne,  a  członkowie  Kapituły  są  zobowiązani  do  utrzymania
w tajemnicy wyników obrad.
6. Podczas obrad Kapituły w sprawach spornych dotyczących wyborów, o których mowa
w  pkt  4  Regulaminu,  może  być  zarządzone  głosowanie  członków  Kapituły  w  celu
podjęcia opinii w przedmiocie dyskusji.
7. Głosowanie,  o  którym mowa w pkt  6  Regulaminu,  może  być  podjęte  na  wniosek
Przewodniczącego  Kapituły,  powołanego  do  tej  funkcji  przez  Organizatora,  bądź  na
wniosek jednego lub kilku członków Kapituły.
8. Głosowanie,  o  którym mowa w pkt  6  Regulaminu,  przeprowadza Przewodniczący
Kapituły.
9. Funkcja Przewodniczącego jest stała i obowiązuje do ogłoszenia wyników Konkursu.
10. W przypadku równej liczby głosów podczas głosowania, decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły.
11. Warunkiem ważności obrad Kapituły jest obecność na posiedzeniu minimum pięciu
członków Kapituły, w tym Przewodniczącego.
12. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, obrady prowadzi wyznaczona przez
Prezydenta Miasta osoba spośród członków Kapituły.
13. Członek Kapituły może opuścić obrady tylko za zgodą pozostałych,uczestniczących
w posiedzeniu członków.
14.  Kontaktowanie się podczas obrad Kapituły z  osobami spoza składu Kapituły jest
zabronione.
15. Przerwy w posiedzeniach Kapituły zarządza Przewodniczący na wniosek jednego lub
kilku członków Kapituły. Podczas przerw kontaktowanie się z osobami spoza składu 
Kapituły jest zabronione pod groźbą wykluczenia ze składu Kapituły. Wykluczenie 
członka Kapituły z jej składu może nastąpić na wniosek co najmniej trzech członków, 



przy czym ostateczną opinię podejmują wszyscy członkowie Kapituły.
16. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który Przewodniczący Kapituły 
przedstawia Prezydentowi Miasta Skierniewice.
17. O rodzaju nagród i wyróżnień, liczbie nagrodzonych i wyróżnionych osób w 
Konkursie Sportowiec Roku, Trener Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent 
Roku, Drużyna Roku 2020, decyduje Prezydent Miasta Skierniewice. 
18. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.
19. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji 
Publicznej.
20. Udział w obradach Kapituły oznacza zaakceptowanie zapisów niniejszego 
regulaminu.


