ŚLĄSKIE NAGRODY ŻEGLARSKIE CARBONY 2020
I. CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu uhonorowanie osób i podmiotów za szczególne działania i
osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa sportowego jak i turystycznego,
popularyzowania żeglarstwa na Śląsku oraz wszelkich inicjatyw z tym związanych, na
terenie Województwa Śląskiego.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego i firma
MT Partners.
III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać każda osoba, klub lub instytucja.
2. Wnioski zgłoszeniowe wraz z krótkim uzasadnieniem przyjmowane są w terminie
do 15 grudnia 2019 r.

3. Wnioski można składać osobiście, listownie lub elektronicznie:
a. emailem – zgloszenia@slaskiezagle.pl
b. listownie – MT Partners, Kościuszki 22/1, 44-100 Gliwice,
4. Wnioski zgłoszeniowe dostępne będą do pobrania na stronie internetowej
organizatora konkursu www.slaskiezagle.pl
5. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na wnioskach wg wzoru ogłoszonych
na stronie internetowej organizatora konkursu.
IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU
Nagroda „Carbon” przyznawana jest w kategoriach:
1. Wyprawa/Rejs Roku – wyjątkowy rejs lub wyprawa związana z Województwem
Śląskim (pochodzeniem jachtu lub załogi, trasą rejsu itp.).
2. Wydarzenie Roku – regaty, zlot, spotkanie lub inne wydarzenie o szczególnej
randze zorganizowane w Województwie Śląskim
3. Zawodnik Roku – zawodnik ze szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie
żeglarstwa regatowego
4. Nadzieja Roku - zawodnik poniżej 18 roku życie ze szczególnymi osiągnięciami i
potencjałem w dziedzinie żeglarstwa regatowego
5. Trener Roku – osoba o wyjątkowych dokonaniach w zakresie sportowego
szkolenia żeglarskiego na Śląsku.
6. Nagroda specjalna – postać o wyjątkowych dokonaniach, osiągnięciach i
działaniach tworzących i promujących żeglarski potencjał regionu Śląska.
V. KAPITUŁA KONKURSU

1. „Śląskie Nagrody Żeglarskie Carbony” przyznawane są przez Kapitułę
Konkursu.
2. Członków Kapituły powołuje organizator konkursu.
3. Kapituła działa zgodnie z przyjętym Regulaminem Kapituły.
4. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie tytułu odbywa się podczas Gali
organizowanej w trakcie Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm w Rybniku,
29 lutego 2020

VI. PROCEDURA WYŁONIENIA NOMINOWANYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I
ROZDANIE NAGRÓD

1.
2.
3.
4.

Kapituła Konkursu wyłania listę trzech nominowanych w każdej z kategorii.
Kapituła spośród nominowanych wybiera laureata.
Od wyboru Kapituły nie przysługuje odwołanie.
Lista nominowanych będzie ogłoszona na stronach internetowych organizatora
Konkursu po 15 grudnia 2019.
5. Każdy z nominowanych będzie powiadomiony i zaproszony na Galę niezwłocznie
po wyborze nominacji
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.
7. Laureaci Konkursu otrzymują statuetkę „Carbon” .
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej
organizatora Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje organizator Konkursu.

