
REGULAMIN KONKURSU FAIR PLAY JEŹDZIECKICH SPORTÓW WESTERNOWYCH

1. Organizatorem konkursu jest Polska Liga Western i Rodeo przy współpracy Polish Quarter Horse
Association oraz portalu westernowego wwr.com.pl.

2. Konkurs obejmuje okres od 1 kwietnia do 22 grudnia 2016 roku.

3. Nagroda  w  konkursie  honoruje  zachowania  szczególne,  przedkładające  ideę  Fair  Play  nad
pragnienie  uzyskania  najlepszego  wyniku  przez  siebie  lub  swojego  podopiecznego  oraz
humanistyczne postawy wobec koni, innych zawodników i członków ich zespołów.

4. Uczestnikiem konkursu może być:

a. każdy  zawodnik,  drużyna,  klub,  trener,  działacz  i  inna  osoba  lub  podmiot,  uczestniczący  w
organizowanych  w  Polsce  zawodach  sportowych  Polskiej  Ligi  Western  i  Rodeo  i  innych
organizacji  westernowych  oraz  westernowych  imprezach  rekreacyjnych  (tym  samym
uczestnikami konkursu mogą być również zawodnicy, drużyny, kluby, trenerzy, działacze i inne
osoby lub podmioty wywodzące  się  z  hippicznych  sportów klasycznych,  jeśli  brali  udział  w
zawodach westernowych, w których regulamin dopuszcza ich start);

b. każdy zawodnik, drużyna, klub, trener, działacz i inna osoba lub podmiot należący do PLWiR
i innych polskich organizacji westernowych startujący w zawodach za granicą.

5. Przedstawienie  do  nagrody  związane  jest  ze  zgłoszeniem pisemnym,  które  osoby  fizyczne  lub
organizacje mogą składać w biurze Polskiej Ligi Western i Rodeo do 31 grudnia 2016 roku. 

6. Zgłoszenie pisemne (maksymalnie na 2 strony formatu A4) powinno zawierać:

a. imię i nazwisko osoby lub nazwę organizacji zgłaszającej kandydata (i inne dane: adres, telefon, 
fax, e-mail), 

b. dane dotyczące kandydata (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail,

c. krótką charakterystykę kandydata,

d. dokładny opis przypadku (miejsce, data, rodzaj - nazwa imprezy, opis zachowania, inne ważne
szczegóły, itp.),

e. zgłoszenie musi być podpisane przez osobę fizyczną lub reprezentanta organizacji składającej
wniosek (pieczątka imienna lub nazwisko),

7. Osobę do nagrody „Fair Play PLWiR” wybierać będzie kapituła złożona z zaproszonych gości.

8. Charakter nagrody (nagroda, wyróżnienie) leży w gestii kapituły konkursu Fair Play.  

9. Uzasadnienie przyznania nagrody leży w gestii kapituły konkursu Fair Play.  

10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do nieprzyznania  nagrody w przypadku  braku zgłoszeń  lub
zgłoszeń postaw i zachowań nie zasługujących na nagrodę.

11. Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną w styczniu 2017.

Organizatorzy  nie  sugerują  Państwu  konkretnych  zachowań  -  te  czyny  sportowców,  drużyn,
klubów,  trenerów,  działaczy  i  innych  osób  lub  podmiotów  jeździeckich  uczestniczących  we
współzawodnictwie westernowym, które wydadzą się Państwu szczególnie pozytywne i  zyskają
także uznanie innych, warte będą starań o wyróżnienie ich nagrodą „Fair Play PLWiR”. 


