ZARZĄDZENIE NR 1103/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie tytułu „Ambasadora Sportu Białostockiego w
2021 r.”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam konkurs na przyznanie tytułu „Ambasador Sportu Białostockiego w 2021 r.”,
którego celem jest wyłonienie utytułowanych sportowców miasta Białegostoku i nawiązanie z
nimi współpracy w zakresie promowania oficjalnej marki Białegostoku.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu Konkursu „Ambasador Sportu
Białostockiego w 2021 r.”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Departament
Kultury, Promocji i Sportu oraz Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Sportu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski
Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR1103/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 grudnia 2020 r.
REGULAMIN KONKURSU
„Ambasador Sportu Białostockiego w 2021 r.”
§1
WARUNKI OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu o tytuł Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r. jest Miasto
Białystok - Prezydent Miasta Białegostoku, z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, 15-950
Białystok.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie utytułowanych sportowców Miasta Białegostoku i
nawiązanie z nimi współpracy w zakresie promowania oficjalnej marki Białegostoku, zgodnie
z kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie, którzy otrzymają tytuł „Ambasadora
Sportu Białostockiego w 2021 r.” i zrealizują program promocji Białegostoku przyczyniając się
w sposób szczególny do budowy oraz rozpoznania pozytywnego wizerunku Miasta
Białegostoku w kraju i za granicą.
3. Uczestnikiem Konkursu może być utytułowany białostocki zawodnik/zawodniczka,
spełniający łącznie następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę sportu, objętą programem współzawodnictwa sportowego,
obowiązującego podczas najbliższych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 lub
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022,
2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Miasto Białystok,
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

3) posiada aktualną licencję sportową, bądź inny dokument uprawniający do udziału we
współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy w rywalizacji sportowej w oficjalnych
zawodach na szczeblu międzynarodowym, w okresie realizacji promocji miasta Białystok,
4) uzyskał w 6 ostatnich latach, co najmniej 1 medal w oficjalnych zawodach rangi
mistrzowskiej tj.: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy.
4. Uczestnicy Konkursu mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021
r., w zamian za realizację programu promocji Miasta, w oparciu o przedstawiony autorski
program będący integralną częścią wniosku konkursowego, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Szczegółowe zasady współpracy Organizatora z laureatami konkursu zostaną każdorazowo
określone w odrębnej umowie promocyjnej, wskazującej szczegółowo zakres świadczeń
promocyjnych na rzecz Miasta Białystok.
6. Wysokość środków promocyjnych przeznaczonych na realizację Konkursu wynosi łącznie
150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. Środki na realizacje usług promocyjnych i przyznanie tytułu Ambasadora Sportu
Białostockiego w 2021 r. będą przyznawane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie Miasta.
8. Dopuszcza się wyłonienie więcej niż jednego laureata (przy czym kwoty przeznaczone dla
poszczególnych Ambasadorów mogą różnić się wysokością), jak również nie wyłonienie
żadnego Ambasadora i nie przyznanie środków na realizację usług promocyjnych.
9. Wniosek/zgłoszenie udziału w Konkursie o tytuł Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021
r. powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika oraz nazwę klubu,
2) opis osiągnięć sportowych zawodnika/zawodniczki,
3) harmonogram udziału w imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej, ze wskazaniem
miejsca, rangi zawodów oraz liczby uczestników startujących a także wskazanie medialności
wydarzenia tj. rodzaju transmisji telewizyjnej (nazwa stacji TV, program „na żywo”/„z
odtworzenia”, określenie czasu antenowego, patronatów medialnych itp.),
4) autorski program promocji Białegostoku tj. konkretne propozycje sposobu realizacji działań
promocyjnych na rzecz Miasta Białystok przez zawodniczkę/zawodnika, w tym np.:
a) ekspozycja aktualnego logotypu Miasta Białystok na oficjalnym stroju sportowym
zawodnika w trakcie zawodów lub w przypadku braku możliwości, ze względów
regulaminowych na innych strojach podczas zawodów wraz z określeniem minimalnej
szerokości podstawy logotypu w centymetrach,
b) ekspozycja aktualnego logotypu Miasta Białystok na sprzęcie sportowym, stroju
treningowym zawodnika wraz z określeniem minimalnej szerokości podstawy logotypu w
centymetrach,
c) ekspozycja aktualnego logotypu Miasta Białystok na profilach własnych
zawodniczki/zawodnika w mediach społecznościowych,
d) przekazywanie ustnej informacji podczas wywiadów, rozmów, publicznych prezentacji o
wsparciu promocyjnym Miasta Białystok i przyznaniu tytułu Ambasadora Sportu
Białostockiego w 2021 r.,
e) inne formy wskazane przez zawodnika/zawodniczkę będące efektem zaangażowania i
własnej inwencji służącej wykreowaniu pozytywnego wizerunku Białegostoku.

5) wycenę oferty promocyjnej.
10.Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
11. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są:
1) Marcin Trzeszczkowski – tel.: 85 869 66 44
2) Agnieszka Brulińska-Skarżyńska – tel.: 85 879 71 68;
§ 2.
TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Warunkiem ubiegania się o tytuł Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r. i nawiązania
współpracy promocyjnej jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi
załącznikami.
2. Wnioski konkursowe, w postaci wypełnionego formularza, należy składać w nieprzejrzystej
i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Ponadto na kopercie lub opakowaniu należy
zamieścić następujące informacje:
Imię i Nazwisko wnioskodawcy
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Referat Promocji i Turystyki
ul. Słonimska 1, 15-095 Białystok
z dopiskiem
WNIOSEK O TYTUŁ AMBASADORA SPORTU BIAŁOSTOCKIEGO W 2021 R.
3. Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną. W przypadku podpisania wniosku
przez inną osobę, należy do wniosku konkursowego dołączyć dokument pełnomocnictwa, z
którego wynikać będzie upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy.
4. Warianty złożenia wniosku:
1) złożenie osobiście w Referacie Promocji i Turystyki, Departamentu Kultury, Promocji i
Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1,
2) przesłanie pocztą z widocznym dopiskiem na kopercie „WNIOSEK O TYTUŁ
AMBASADORA SPORTU BIAŁOSTOCKIEGO W 2021 R.” na adres: Urząd Miejski w
Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu, Referat Promocji i Turystyki, 15-095
Białystok, ul. Słonimska 1,
5. Wnioski konkursowe przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2020 r. do godziny 15.30
(decyduje pieczątka wpływu).
6. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 5 nie będą rozpatrywane.
7. Wnioskodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony wniosek przed upływem
terminu składania wniosków. Po upływie terminu składania wniosków, wprowadzenie zmian w
złożonym wniosku nie będzie możliwe.
8. Zmiany dokonuje się poprzez ponowne złożenie kompletnego wniosku, zgodnie z
wymogami niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu składania wniosków. Dodatkowo
zmieniony wniosek musi zostać złożony w kopercie oznaczonej napisem ZMIANA.
9. Wycofania wniosku może dokonać jedynie wnioskodawca, składając w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Białymstoku pismo z prośbą o wycofanie złożonego przez siebie wniosku,
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do jego reprezentowania.
10. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§3.
OCENA FORMALNA
1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosku
konkursowego.
2. Złożone wnioski weryfikowane i sprawdzane są pod kątem formalnym przez pracowników
Referatu Promocji i Turystyki Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w
Białymstoku.
3. Wniosek uznany jest za kompletny, jeżeli zostaną wypełnione w sposób wyczerpujący
wszystkie jego pola oraz jeżeli zawiera wszystkie informacje, oświadczenia i dokumenty
wskazane w załączniku do Regulaminu i został sporządzony zgodnie z wymogami formalnymi
niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Organizator wzywa wnioskodawcę do ich
usunięcia w formie i terminie wskazanym w powiadomieniu o uchybieniach formalnych bądź
wzywa do udzielenia informacji/wyjaśnień w sytuacjach rodzących wątpliwość w zakresie
wskazanych danych. Nieusunięcie uchybień we wskazanym terminie, bądź formie powoduje
odrzucenie wniosku.
5. Wniosek, który spełnia wymogi formalne przekazywany jest Komisji Konkursowej do
oceny merytorycznej.
§4.
OCENA MERYTORYCZNA
1. Do oceny merytorycznej wniosków oraz wskazania kandydata/kandydatów do tytułu
Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r. powołuje się Komisję Konkursową.
2. Skład osobowy Komisji konkursowej określony zostanie w drodze odrębnego zarządzenia.
3. Komisja konkursowa składa się z min. 3 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta
Białegostoku.
4. Prezydent Miasta Białegostoku spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego
oraz zastępcę przewodniczącego.
5. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Konkursowej, jego funkcję
przejmuje zastępca.
6. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być związani z Uczestnikami Konkursu
stosunkiem osobistym lub służbowym ani tego rodzaju powiązaniem, który mógłby wywołać
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób lub przeprowadzonych czynności.
Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
7. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w obecności ponad połowy jej składu, w tym jej
przewodniczącego, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów ZA i
PRZECIW decyduje głos przewodniczącego.
8. Kryteria oceny merytorycznej wniosków i ich znaczenie:
Lp.

Nazwa kryterium i opis

Skala oceny

1.

Liczba i ranga osiągnięć medalowych zawodnika/zawodniczki
w ciągu ostatnich 6 lat

0-30

2.

Liczba, ranga, miejsce udziału w rywalizacji sportowej podczas
0-30
zawodów międzynarodowych w roku 2021.

3.

Autorski program promocji Miasta- zakres form promocji,
zasięg.

0-30

4.

Popularność danej dyscypliny sportu

0-10

RAZEM

100

9. Komisja Konkursowa ocenia wnioski pod względem merytorycznym zgodnie z kryteriami i
matrycą ocen, określonymi w ust. 8. Po wnikliwej analizie korzyści wizerunkowych
oferowanego zakresu świadczeń promocyjnych na rzecz Miasta, zasięgu oddziaływania
promocyjnego w obszarze kraju i za granicą, dotychczasowych sukcesów, popularności i
osiągnięć Uczestnika Konkursu, Komisja Konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta wykaz
Uczestników rekomendowanych do przyznania tytułu Ambasadora Sportu Białostockiego w
2021 r. i przekazania środków na realizacje usług promocyjnych.
10. Rekomendacja przekazania środków promocyjnych zostanie przyznana Uczestnikom
Konkursu, którzy po zsumowaniu ocen Komisji w poszczególnych kryteriach, uzyskają ilość
punktów wyższą niż 50.
11. W przypadku, gdy wartość wniosków konkursowych wstępnie rekomendowanych do
współpracy promocyjnej przewyższa wysokość środków promocyjnych przeznaczonych na
Konkurs, rekomendację na realizacje usług promocyjnych otrzymają tylko te wnioski, które
uzyskały najwyższą punktację. Oznacza to, że nie wszyscy rekomendowani Uczestnicy
Konkursu muszą uzyskać zgodę na współpracę promocyjną.
12. Wybranych Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa rekomenduje Prezydentowi
Miasta Białegostoku.
13. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
§5.
PRZYZNANIE TYTUŁU AMBASADORA SPORTU BIAŁOSTOCKIEGO
W 2021 R. I UMOWA
1. Decyzję o przyznaniu tytułu Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r. i podjęciu
współpracy z rekomendowanym przez Komisję Konkursową Uczestnikiem Konkursu oraz o
wysokości przyznanej kwoty na realizację usług promocyjnych podejmuje Prezydent Miasta
Białegostoku w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.
2. Prezydent Miasta Białegostoku może unieważnić Konkurs bez podania przyczyn bądź
zmienić rekomendowaną przez Komisję Konkursową kwotę na realizację usług promocyjnych,
z zachowaniem maksymalnej wartości tej kwoty określonej w §1 ust. 6.
3. Prezydent Miasta Białegostoku podejmuje decyzję o wstrzymaniu bądź cofnięciu środków
na realizację promocji Miasta Białystok, z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu,
zawodnika/zawodniczki, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie rozstrzygnięcia bądź unieważnienia
Konkursu jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwołania.
5. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania tytułu Ambasadora Sportu
Białostockiego w 2021 r. stanowi podstawę do negocjacji warunków i zawarcia
cywilnoprawnej umowy promocyjnej z Miastem.
6. Środki związane z realizacja promocji Miasta Białystok przez zawodnika/zawodniczkę
przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż do 15 grudnia 2021 r.

7. Do obowiązków Ambasadora Sportu Białegostoku w 2021 r. należy składanie sprawozdań z
realizacji zadań promocyjnych, zawierających m.in.: dokumentację zdjęciową potwierdzającą
spełnienie warunków umowy, określenie lokaty w zakończonych zawodach oraz liczby
widzów, liczbę odsłon stron internetowych, liczbę komentarzy, like-ów na portalach
społecznościowych, dokumentacje potwierdzająca przekazywanie informacji o wsparciu
promocyjnym Miasta Białegostoku i uzyskaniu tytułu Ambasadora Sportu Białegostoku w
2021 r. (artykuły prasowe, dokumentacja filmowa), przekazywanie raportów z monitoringu
mediów wskazujących na wartość ukazujących się informacji prasowych oraz innych
określonych w odrębnej umowie promocyjnej. Przykładowe wskaźniki jakie powinny znaleźć
się w raportach: liczba publikacji materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych, w ujęciu
ogólnopolskim, regionalnym i zagranicznym, wskaźniki dotarcia do poszczególnych grup
społecznych, liczba materiałów na klubowych i indywidualnych portalach społecznościowych
(Twitter, You Tube, Facebook, Instagram), liczna projektów edukacyjnych (społecznych)
realizowanych przez zawodnika lub klub sportowy, liczba odbiorców wydarzenia/zasięg
postów etc.
8. W przypadku przyznania kwoty na realizację usług promocyjnych w wysokości niższej niż
wyceniona we wniosku, strony mogą ustalić nowy, ograniczony zakres świadczeń
promocyjnych, w drodze negocjacji. W przypadku gdy negocjacje nie zakończą się
porozumieniem Prezydent Miasta może zrezygnować z przyznania tytułu Ambasadora Sportu
Białostockiego w 2021 r. i środków finansowych.
9. Wypłata środków/transz związanych z realizacją promocji miasta Białystok następuje po
złożeniu i zaakceptowaniu sprawozdań, o których mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 11.
10. W przypadku niezrealizowania w pełni usług promocyjnych Miasta, Organizator może
zmniejszyć wysokość wynagrodzenia, stosownie o 20%, 30%, 40% kwoty określonej w
umowie.
11. Ambasador Sportu Białostockiego w 2021 r. nie może korzystać z innych miejskich
programów promocyjnych.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja o ogłoszeniu konkursu oraz jego warunkach zostanie zamieszczona na portalu
miejskim www.bialystok.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.bialystok.pl
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 5.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie informacji na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.bialystok.pl.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych,
nieaktualnych lub niekompletnych danych przez Uczestników Konkursu i brak możliwości
kontaktu z Uczestnikami Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach
zostaną opublikowane na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.bialystok.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.
Informacja o unieważnieniu Konkursu i sposobie odbioru złożonych ofert zostanie

umieszczona na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.bialystok.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze
zm.).
8. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s. 2), zwanego w skrócie „RODO”:
9. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
1) administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79,
e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na
„Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r.” oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
4) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnianie członkom sądu konkursowego, innym
uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania, a
Imię i Nazwisko zostanie opublikowane na portalu miejskim www.bialystok.pl;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od daty zakończenia sprawy, a po
tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17
RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 21
RODO;
7) podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, a ich niepodanie skutkować
będzie odrzuceniem pracy konkursowej;
8) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski
Załącznik do Regulaminu Konkursu o tytuł Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE TYTUŁU AMBASADORA SPORTU BIAŁOSTOCKIEGO W
2021 R.
I. Informacja o wnioskodawcy (wypełnia sportowiec)

1. Imię i nazwisko:…
2. Adres zamieszkania:
ulica … nr … kod pocztowy… miejscowość … nr telefonu* …
e-mail*…
3. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy):…
4. Nazwa klubu z siedzibą w Białymstoku: …
5. Informacje o osiągnięciach we współzawodnictwie międzynarodowym w latach 2015-2020
–Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy (wypełnić tabelę poniżej):
Nazwa zawodów
Data i miejsce w
Dyscyplina i
Osiągnięty wynik
… roku
konkurencja

6. Autorski program promocji Miasta Białystok- opis, proponowany okres realizacji działań
promocyjnych, konkretne formy realizacji działań promocyjnych i propozycja wyceny
przedstawionej oferty promocyjnej, wraz z innymi formami służącymi wykreowaniu
pozytywnego wizerunku Białegostoku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.
7. Harmonogram udziału w imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej, ze
wskazaniem miejsca, rangi zawodów oraz liczby uczestników startujących a także wskazanie
medialności wydarzenia tj. rodzaju transmisji telewizyjnej (nazwa stacji TV, program „na
żywo”/ „z odtworzenia”, określenie czasu antenowego, patronatów medialnych itp.),
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.
8. Wycena oferty promocyjnej – kwota brutto (zł)…
/* - podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie utrudni kontakt

II. Oświadczenie sportowca:
1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z warunkami Regulaminu.
2. Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
… (miejscowość, data) (podpis)
III. Załączniki do wniosku:
1. Autorski program promocji Miasta Białystok,
2. Harmonogram udziału w imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej.
Prezydent Miasta dr hab. Tadeusz Truskolaski

