
 

 

             

 

REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWE LAURY POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 
1. Organizatorem konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2021” jest Powiatowa Rada Sportu przy współpracy  

z jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Lęborskiego. 
2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja sportu oraz sportowców i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach 
sportowych olimpijskich i paraolimpijskich w Powiecie Lęborskim, 

b) propagowanie zdrowego stylu życia, 
c) aktywne uczestnictwo w życiu sportowym mieszkańców Powiatu Lęborskiego, 
d) przeciwdziałanie zjawiskom zachowań patologicznych. 

3. W Plebiscycie Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego  wyłonienie zwycięzców następuje w  kategoriach: 
a) Sportowiec młodzik, 

b) Sportowiec młodziczka, 

c) Sportowiec -  junior, 

d) Sportowiec -  juniorka, 

e) Sportowiec – senior, 

f) Drużyna, zespół roku młodzik, 

g) Drużyna, zespół roku junior,  

h) Drużyna, zespół roku – senior, 

i) Sportowe odkrycie roku – kategoria open, 

j) Trener, 

k) Trener gier zespołowych, 

l) Działacz ostatniego ćwierćwiecza Powiatu Lęborskiego, 

m) Sportowe wydarzenie roku, 

n) Sponsor roku. 

4. Zgłoszenia kandydatów dokonywać mogą: 
1) Kluby i stowarzyszenia, 
2) Włodarze miast oraz gmin Powiatu Lęborskiego, 
3) Członkowie Powiatowej Rady Sportu. 

5. Zgłaszani kandydaci muszą reprezentować kluby, stowarzyszenia których działalność jest prowadzona na terenie 
Powiatu Lęborskiego, bądź zamieszkiwać w Powiecie Lęborskim. 

6. Do zgłoszeń w kategoriach (a - k) należy przedstawić dyplomy lub informacje potwierdzające osiągnięcie sportowym 
za rok 2021. 

7. Kluby i stowarzyszenia mogą zgłosić do wyróżnienia działaczy, sponsorów i przedstawicieli „Mediów”, które w roku 
2021 wspierały, promowały rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

8. Regulamin i wzory zgłoszeń dostępne będą w formie elektronicznej na stronach internetowych Starostwa 
Powiatowego w Lęborku oraz w Starostwie Powiatowym  

9. Wyboru najlepszych sportowców, trenerów oraz drużyn w dyscyplinach sportowych olimpijskich i paraolimpijskich  
w poszczególnych kategoriach dokonują członkowie Powiatowej Rady Sportu.       

10. Dokonując wyboru członkowie Kapituły kierują się kryterium osiągnięć sportowych w dyscyplinach sportowych 
olimpijskich i paraolimpijskich uzyskanych w 2021 roku w kategoriach wiekowych indywidualnych i drużynowych 
właściwych dla poszczególnych dyscyplin sportowych olimpijskich i paraolimpijskich oraz w dyscyplinach 
indywidualnych i drużynowych objętych współzawodnictwem sportowym młodzieży uzdolnionej.  

11. W szczególnie uzasadnionych i indywidualnych przypadkach Powiatowa Rada Sportu przyznając nagrodę lub 
wyróżnienie w plebiscycie „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego", może odstąpić od warunków zawartych  
w regulaminie „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego" i przyznać nagrodę lub wyróżnienie w ramach przeznaczonych 
na ten cel środków  finansowych. 

12. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach zgłoszeniowych do Starostwa Powiatowego w Lęborku do 
dnia 10.01.2022 r. do godziny 16:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych dopiskiem „Sportowe Laury Powiatu 
Lęborskiego 2021” lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork. 
Uwaga! Decyduje data złożenia, a nie data wysłania zgłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty nie złożone na 
formularzach zgłoszeniowych. 

13. Wyniki konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2021” zostaną ogłoszone na uroczystej Gali Sportu Powiatu 
Lęborskiego. 

14. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną nagrodzeni honorowymi dyplomami, statuetkami i nagrodami ufundowanymi przez 
Starostę Lęborskiego, włodarzy miast oraz gmin Powiatu Lęborskiego.  

15. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Powiatowa Rada Sportu, która jest Kapitułą. 


