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REGULAMIN 

przyznawania „Nagrody im. Stanisława Jawora 
za szczególne osiągnięcia dla par Okręgu Wielkopolskiego PTT” 

§ 1 

Kryteria formalne oraz wymogi stawiane kandydatom do nagrody 

1. nagrodę może się ubiegać para, która spełnia następujące warunki formalne: 
 jest członkiem zwyczajnym Okręgu Wielkopolskiego PTT, 
 posiada aktualny wpis do rejestru zawodników. 

2. Nagroda przyznawana jest parze, która wykaże się szczególnymi osiągnięciami 
w rywalizacji sportowej, ponadprzeciętnym zaangażowaniem w rozwój taneczny 
oraz wyjątkową postawą etyczną. 

3. Elementami składowymi osiągnięć, o których mowa w pkt.2, mogą być między innymi: 
 wyniki uzyskane na turniejach z uwzględnieniem rangi turniejów, 
 udział w szkoleniach tanecznych, ponadplanowych treningach, w zajęciach z innych 

technik tanecznych, 
 postawa i zachowania nacechowane szlachetnością, życzliwością, koleżeńskością, 
 udział w projektach charytatywnych. 

4. Para która otrzymała „Nagrodę im. Stanisława Jawora za szczególne osiągnięcia dla par 
Okręgu Wielkopolskiego PTT”, może ponownie się o nią ubiegać po dwóch latach 
przerwy. 

§ 2 

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody i terminy konkursu 

1. Do dnia 30 czerwca każdego roku na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego 
zostanie umieszczona informacja o kolejnej edycji konkursu, a dodatkowo członkowie 
wspierający zostaną powiadomieni drogą mailową. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 31 grudnia każdego roku 
drogą elektroniczną na adres: nagroda.stjawor@pttpoznan.pl, następujących 
dokumentów: 
 wniosek, Załącznik nr 2 do Uchwały  
 autoprezentacja, 
 lista wyników z turniejów, 
 zaświadczenie o udziale w szkoleniach i zajęciach z innych technik tanecznych, 
 opinia trenera, 
 opinie konsultantów, 

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 31 marca. 
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§ 3 

Organizacja i tryb pracy Kapituły Konkursu 

1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu powoływana przez Zarząd Okręgu 
Wielkopolskiego na czas jego kadencji. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: przewodniczący i sześciu członków. 
3. Kapituła może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę. 
4. Obrady są niejawne. 
5. Wyniki pracy Kapituła przedstawia w formie protokołu Zarządowi Okręgu 

Wielkopolskiego. 

§ 4 

Zasada i tryb realizacji nagrody 

1. Nagroda przyznawana jest raz w roku, jednej parze. 
2. Wysokość nagrody ustalana jest każdego roku przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego 

i podawana jest do wiadomości przy ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu. 
3. Realizacja nagrody następuję poprzez przelanie środków finansowych na podstawie 

dostarczonych rachunków i faktur wystawionych na aktualne dane Okręgu 
Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego za szkolenia, lekcje, warsztaty 
i obozy taneczne i tym podobne cele przeznaczone na rozwój taneczny pary. 

4. Rachunki i faktury przedstawiane przez parę w ramach realizacji nagrody mogą być 
wystawione wyłącznie w okresie od 31 marca do 31 grudnia w roku, w którym została 
przyznana. 
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WNIOSEK 
O PRZYZNANIE NAGRODY IM. STANISŁAWA JAWORA 

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA DLA PAR OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 
W ........... EDYCJI KONKURSU, W ROKU ........... 

DANE 

OGÓLNE: Partner  Partnerka 

Imię i nazwisko: 
 

 
 

Data i miejsce 
urodzenia: 

 
 

 

Adres 
zamieszkania: 

 
 

 

Dane kontaktowe 
e-mail, nr tel.: 

 
 

 

INFORMACJE O PARZE: 

Przynależność klubowa: 
 

Imię i nazwisko, e-mail, nr tel. trenera: 
 

Klasa taneczna 
 

Staż taneczny: 
 

Osiągnięcia pary (odpowiadające kryteriom wskazanym w regulaminie przyznawania 
„Nagrody im. St. Jawora za szczególne osiągnięcia dla par Okręgu Wlkp.”): 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
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Załączniki (proszę wymienić: autoprezentacja, opinia trenera, kopie dyplomów 
i zaświadczeń, wykaz startów na turniejach i udziału w szkoleniach, inne): 

1.  ........................................................................................................................................  

2.  ........................................................................................................................................  

3.  ........................................................................................................................................  

4.  ........................................................................................................................................  

5.  ........................................................................................................................................  

6.  ........................................................................................................................................  

7.  ........................................................................................................................................  

8.  ........................................................................................................................................  

9.  ........................................................................................................................................  

10.  ........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Podpis 
kandydatów:    

Pieczęć klubu i podpis trenera:  

Poznań, dnia  ....................  
 


