
Regulamin Konkursu o Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego Błękitny Spinaker 
Uchwała nr 156/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 05.02.2018 r. ze zmianami wprowadzonymi 
Uchwałą nr 222/Z/XXXIX Zarządu PZŻ z dn. 28.09.2022 r.  

strona 1 z 2 

 

 

 

REGULAMIN  
KONKURSU O NAGRODĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

BŁĘKITNY SPINAKER  

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego BŁĘKITNY SPINAKER, 
zwanego dalej Konkursem, i fundatorem nagród jest Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ. 

2. Konkurs ma na celu:  
1) popularyzację żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego, 
2) tworzenie pozytywnego wizerunku turystyki żeglarskiej,  
3) odkrywanie dla żeglarstwa nowych szlaków i akwenów wodnych, 
4) wspieranie lokalnych środowisk żeglarskich, 
5) promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, wartości i tradycji żeglarskich, 
6) propagowanie przedsięwzięć żeglarskich, w tym imprez, rejsów i regat, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży. 
3. PZŻ jest właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Konkursem, 

w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu. 
 

§ 2 
1. Wyróżnienia i nagrody w Konkursie przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za osiągnięcia 
w śródlądowym żeglarstwie rekreacyjnym. 

2. Wyróżnienia i nagrody w Konkursie przyznawane są w danym roku kalendarzowym 
w poszczególnych kategoriach. 

3. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetkę oraz dyplom. 
Wyróżnieni otrzymują dyplom a uczestnicy dyplom uczestnictwa. 

 
 

Rozdział II 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU 

 
§ 3 

1. Konkurs składa się z jednego etapu i jest podzielony na trzy kategorie: 
1) Śródlądowa Impreza Roku, 
2) Śródlądowe Regaty Roku, 
3) Śródlądowy Rejs Roku. 

2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są: 
1) okręgowe związki żeglarskie, 
2) inni członkowie PZŻ działający na terenie RP. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko imprezy, regaty i rejsy: 
1) których rozpoczęcie nastąpiło na terytorium RP, 
2) odbywające się wyłącznie na jachtach żaglowych lub w przypadku kategorii Śródlądowy 

Rejs Roku również na jednostkach pływających typu houseboat. 
4. W konkursie brane są pod uwagę tylko imprezy, regaty i rejsy odbyte w danym roku 

kalendarzowym, z wyjątkiem imprez, regat i rejsów odbywających się w listopadzie i grudniu 
danego roku kalendarzowego, które są brane pod uwagę w następnym roku kalendarzowym.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny potwierdzony wypełnieniem formularza 
zgłoszeniowego w odpowiedniej kategorii. 

 
§ 4 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Biura Polskiego 
Związku Żeglarskiego w terminie do dnia 20 października danego roku kalendarzowego 
z dopiskiem „BŁĘKITNY SPINAKER”. 
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2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:  
1) relację z imprezy/rejsu (w kategorii Śródlądowa Impreza Roku/Śródlądowy Rejs Roku) lub 

Zawiadomienie o regatach i sprawozdanie Sędziego Głównego w kategorii Śródlądowe 
Regaty Roku) - w formie elektronicznej, 

2) dokumentację fotograficzną imprezy/regat/rejsu – w formie elektronicznej w rozdzielczości 
300 dpi, 

3) materiały promujące imprezę/regaty/rejs (plakaty, ulotki, foldery itp.) – w formie 
elektronicznej. 

 
§ 5 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są na podstawie werdyktu Komisji konkursowej, której rolę 
pełni Komisja ds. Żeglarstwa Amatorskiego PZŻ. 

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest merytoryczna ocena nadesłanych zgłoszeń oraz wyłanianie 
wyróżnionych i zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

3. Komisja konkursowa przeprowadza weryfikację i ocenę nadesłanych zgłoszeń zgodnie 
z następującymi kryteriami: 
1) liczba uczestników (w szczególności dzieci i młodzieży), 
2) stopień trudności realizowanych przedsięwzięć, 
3) partnerzy uczestniczący w realizacji przedsięwzięcia, zwłaszcza instytucje i organy 

administracji rządowej i samorządowej, 
4) nowatorstwo w rozwiązaniach organizacyjnych, 
5) udział mediów i skala prezentacji przedsięwzięcia w środkach masowego przekazu, 
6) stopień realizacji założonych celów, 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Komisja konkursowa podejmuje 
decyzje według własnego uznania, kierując się charakterem i założeniami Konkursu. 

5. PZŻ uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych na Konkurs materiałów na wszystkich 
polach eksploatacyjnych. 

 
 

Rozdział III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 6 

1. Informacja o uczestnikach, wyróżnionych i zwycięzcach Konkursu jest zamieszczana na stronie 
internetowej PZŻ. 

2. Wyróżnienia i nagrody są wręczane uroczyście każdego roku w terminie i miejscu ustalonym 
przez Zarząd PZŻ i ogłoszonym na stronie internetowej PZŻ. 

3. Wręczenia wyróżnień i nagród dokonuje Prezes PZŻ, jeden z wiceprezesów PZŻ lub 
upoważniony członek Zarządu PZŻ.  

 
§ 7 

1. Obsługę administracyjną Konkursu zapewnia Biuro PZŻ. 
2. Rejestr wyróżnionych i zwycięzców Konkursu prowadzi Biuro PZŻ. 
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, publikowany jest na stronie internetowej PZŻ. 
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