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Aeroklub Polski

Nawiązując do tradycji, Polski Komitet Olimpijski ogłasza Konkurs "Trenerka Roku

20] 1" organizowany przez Komisję Sportu Kobiet PKOL

Zapraszając do udziału w konkursie, w załączeniu, przekazuję jego regulamin z

uprzejmą prośbą o zainteresowanie nim środowiska i przysłanie zgłoszeń kandydatek

i kandydatów.

Konkurs organizowany jest cyklicznie od jedenastu lat. Głównym celem konkursu

jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich

pracujących z kobietami, jak również przyznawana jest nagroda osobom, którzy według

Państwa propagują Waszą dyscyplinę sportu w sposób profesjonalny i obiektywny.

Kandydatury proszę przesyłać na adres Polskiego Komitetu Olimpijskiego: ul. Wybrzeże

Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, z dopiskiem "Trenerka Roku 2011 ", lub mailem na adres

dgos@pkol.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 31 stycznia 2012 roku.

Z poważaniem

Adam Krz,'ki4;io~
~tt:;~rz Generalny PKOl

Załącznik: Regulamin Konkursu
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Załącznik nr 1

Regulamin Konkursu na "Trenerkę Roku" organizowanego przez
Komisję Sportu Kobiet przy PKOl

1. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych
indywidualności trenerskich.

2. Konkurs odbywa się w kategoriach:
AJ Nagroda dla trenerki - za osiągnięcia w danym roku
BI Nagroda dla trenera pracującego z kobietami - za osiągnięcia w danym roku
CI Nagroda dla trenerki lub trenera - za całokształt pracy z kobietami
Dl Nagroda za promowanie sportu kobiet (dotyczy promocji w mass mediach,
pracach naukowych, podczas organizowanych imprez)

Zgłaszać można osoby, które wyróżniają się wynikami swojej pracy, postawą,
zaangażowaniem. Są doskonałymi fachowcami i wychowawcami.

3. Do nagrody w pierwszych trzech kategoriach można zgłaszać szkoleniowców
pracujących zarówno z młodzieżą, jak i trenerów reprezentacji Polski. Do nagrody w
kategorii D można zgłaszać dziennikarzy, działaczy, osoby prywatne, pracowników
naukowych, organizatorów imprez.

4. Kandydatury zgłaszają:
al Polskie Związki i Stowarzyszenia Sportowe
bl kluby i uczelnie sportowe
ci osoby indywidualne
dl w kategorii D liczba podmiotów zgłaszających może być nieograniczona

5. Dwukrotnie nagrodzone osoby w tej samej kategorii konkursu "Trenerka roku" nie
będą uwzględniane w kolejnych głosowaniach w danej kategorii.

6. Kapitułę rozstrzygającą Plebiscyt stanowi Komisja Sportu Kobiet PKOl


