Regulamin wyboru “10” najlepszych sportowców i trenera roku Politechniki Łódzkiej.
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem plebiscytu na najlepszą 10 sportowców oraz trenera roku Politechniki Łódzkiej jest Klub
Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej.
2. Celem plebiscytu jest wyłonienie - listy 10 najlepszych sportowców zrzeszonych w Klubie Uczelnianym AZS
Politechniki Łódzkiej oraz trenera roku prowadzącego treningi sekcji Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej.
3. Plebiscyt jest organizowany jako podsumowanie oraz przegląd akademickich osiągnięć sportowych
wyłaniających sportowców oraz trenera, którzy odnieśli największe sukcesy w minionym roku akademickim (okres
1 października - 30 września) reprezentując Politechnikę Łódzką na zawodach lub rozgrywkach następującej rangi:
- Letnia lub Zimowa Uniwersjada
- Akademickie Mistrzostwa Świata (oficjalny kalendarz FISU),
- Akademickie Mistrzostwa Europy (oficjalny kalendarz EUSA),
- Akademickie Mistrzostwa Polski (oficjalny kalendarz ZG AZS),
- Ligi Państwowe, w których startuje zespół prowadzony przez KU AZS PŁ.
4. Osoby zgłoszone do plebiscytu mają w szczególności obowiązek przestrzegania zasad fair play w sporcie,
zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej oraz mają chronić dobre imię AZS-u. (Statut KU AZS PŁ
§15).
5. Wyboru listy 10 najlepszych sportowców oraz trenera roku dokonuje Kapituła Konkursowa w skład, której
wchodzą:
- Zarząd KU AZS PŁ,
- JM Rektor PŁ oraz wyznaczeni przez niego przedstawiciele,
- Prorektor właściwy dla spraw studenckich.
6. Lista nominowanych osób w plebiscycie wraz z osiągnięciami zostanie opublikowana po 30 października
na klubowej stronie internetowej.
7. Ogłoszenie oficjalnych wyników następuje podczas uroczystego podsumowania osiągnięć sportowych
organizowanego przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej.
8. Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej występuje o przyznanie nagród dla laureatów plebiscytu do
Władz Politechniki Łódzkiej oraz do Władz Wydziałów Politechniki Łódzkiej właściwych dla poszczególnych
nagradzanych.

Zgłoszenia kandydatur:

9. Zgłoszenia trenerów i zawodników KU AZS PŁ w formie elektronicznej należy przesłać drogą @ na adres:
politechnika.lodz@azs.pl z dopiskiem „Plebiscyt” w tytule w terminie od 1 do 31 października każdego roku. Zgłoszenia
może dokonać trener, kierownik sekcji lub członek Zarządu KU AZS PŁ.
Zgłoszenie zawodnika zostaje przyjęte pod warunkiem, że dotyczy ono studenta, doktoranta, pracownika lub
absolwenta Politechniki Łódzkiej, który jest aktualnym członkiem Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej
w momencie zgłaszania kandydatury.
10. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informację:
- imię i nazwisko nominowanej osoby,
- sekcję sportową,
- wydział oraz rok studiów,
- akademickie osiągnięcia sportowe.
11. Zgłoszenia niekompletne, dostarczone po terminie, dotyczące osób nie będących aktualnymi
członkami Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej nie będą rozpatrywane.
Materiał przyjęty i zatwierdzony przez KU AZS PŁ na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 13.03.2014r.
Materiał zaktualizowany i zatwierdzony przez KU AZS PŁ na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 04.11.2015r.
Materiał zaktualizowany i zatwierdzony przez KU AZS PŁ na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 29.06.2016r.

