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Nawiazujac do tradlaji Polski Komitet Olimpijski oghsa 42. Konkurs Fair play .
Zapraszajqc do udzialu w konkursie ,przekazuje jego regulamin z uprzejmq proSbq

o zainteresowanie nim Srodowiska i przys+anie nam zgloszefi kandydat6w do 15 lutego 2oog r.
( regulamin zamieszczonyjest r6wniez na stronie internetowej pKOl www.olimoiiski.ol),

Mam przyjemnosd powiadomi6 Pana, 2e po analizie wniosk6w zgloszonych do konkursu w roKu
ubieglym i wytypowaniu jego laureat6w , pKOl zglosil kandydatury do konkursu
miedzynarodowego, organizowane$o przez Miedzynarodowy Komitet Fair play. Miedzynarodowe

Jury przyznalo Swiatowe Dyplomy Fair Play trzem naszym kandydatom .

26 stycznia 2009 r. w lstambule Dyplomy Fair play Miedzynarodowego Komitetu Fair ptay

osobiscie odbiora:
r Mateusz Rynkiewicz - w kategorii ,Czyn Fat play

. Helena Pilejczyk - w kategorii ,,Kariera Sportowa"

. Piotr Markiewicz - w kategorii "Promocja Fair play"

zachecaiqc Pana gorqco do wsp6lpracy w zakresie szerzenia wartosci fair prav

w Srodowisku sportowym, pozostaje z szacunkiem

VANCOUVER 2O1O
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42. Konkurs Fair Play
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Oroanizatozv Konkursu:

Polski Komitet Olimpijski- Klub Fair Play

Patroni Konkursu:

Patron medialny konkunu - TVP Sport

Patron prasowy - Axel Springer Polska Sp. z o.o. wydawca Dziennika Polska Europa Swiat

Zgloszenia do Konkursu prryjmujemy w nastgpuj4cych kategoriach:

1. Trofeum Fair Play PKOI 2008

Trofeum honoruje szczeg6lny czyn ,,czystej gry", kl6rego dokonal zawodnik lub zawodniczka, zesp6l

sportowy, trener, czy dzialacz w 2008 roku. Czynem tym pom6gl innym, po6wiqcajqc nawet swoje

szanse wygranej, dajqc tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz

swojej humanistycznej postawy wobec drugiego czlowieka bqd2 zespolu.

Ponadto w tel kategorii za czyny czystej gry mogqby6 pzyznane dyplomy.

2. Wlr6inienie indywidualne za caloksztalt kariery sportowej i godne iycie

Dla zawodnika lub zawodniczki, kt6zy wyr62nili siq postawq fair play w sporcie i godnym zyciem po

zakohczeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym, w dzialaniach na zecz mlodzie2y uprawiajqcej

sport itp.).

3. Wyr6inienie za promocjg warto5ci fair play

Dla os6b, stowazyszeri lub instytucji, promujqcych ideq fak play oraz szczeg6lnie aktywnie dzialajqcych

w zakresie jej upowszechniania i wdra2ania.

Termin skladania udokumentowanych wniosk6w miia z dniem 15 luteoo 2009 roku

Wnioski nale2y pzysyla6 pod adresem:

Polski KomitetOlimpijski,KlubFairPlay,ul.Wybze2eGdyriskie4,0l-531 Warszawa

Tel.(22)560 37 47, 560 37 00, Fax. (22)560 37 35, 560 37 58 e-mail: mreif@pkol.pl,

okol@pkol.pl

Warszawa,grudzief 2008

Marka SNICKERS@ Oficialnvm Sponsorem Klubu Fair Plav PKOI



42. Konkurs Fair Play PKOI- informacje dodatkowe

Wnioski nie mogq pzekroczy6 2 stron papieru A4' mogqby6 zgtaszane pEez osoby fizyczne

iorganizacje oraz powinny zawiera6 :

dla os6b indvwidualnvch :

o imiq inazwisko osoby bqd2 nazwa organizacji spoz4dzajqcej wniosek ' ich adres'

telefon, fax, e-mail, nazwisko i podpis prezesa/ dyrektora organizacji lub osoby

-li2yc znEf SRradeiageiwnrldsek'

. imiQ, nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail osoby zgtaszanej do trofeum/wyr62nienia

. propozycjg kategorii nagrody fair play ( kategoria 1'2 lub 3 )

. kr6tkqcharaKerystykq kandydata ( 10 - 15 wierszy )

. uzasadnieniewystqPienia

dla orqanizacii:

. imiq i nazwisko osoby bqd2 nazwa organizacji spozqdzajqcej wniosek ' ich adres'

te le fon, fax.e-mat l ,nazwiskoipodpisprezesa/dyrektoraorganizac j i lubosoby

fi zYcznej skladajqcej wniosek'

o naZWQ, rok zalo2enia organizacji, imiq i nazwisko prezesa' adres' telefon e-mail

o charakterystyka organizacji ikierunki jej dzialania

. uzasadnienie wniosku opisujqce sposoby promocji' upowszechniania i wdra2ania idei

fair PlaY

Ww regulamin znajduje siq na stronie intemetowej PKOI :www'olimpijski pl


