
NAGRODA ROKU       ZŁOTA OMEGA 
za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie WIELKOPOLSKIM

w kategoriach:

1. Osiągnięcie Sportowe Roku
2. Morski Rejs Roku
3. Śródlądowy Rejs  Roku
4. Regaty  Roku
5. Impreza  Żeglarska – Wydarzenie Roku
6. Przystań Żeglarska Roku

Założenia

Podstawowym założeniem ustanowienia nagrody roku za osiągnięcia w  żeglarstwie wielkopolskim jest 
docenienie i nagrodzenie najlepszych żeglarzy, aktywnych klubów żeglarskich i organizatorów imprez 
promujących żeglarstwo.
Jednocześnie ważnym elementem jest nagłośnienie i prezentacja najciekawszych pomysłów organizacyjnych
w mediach. Liczymy na to, że do rywalizacji o ZŁOTĄ OMEGĘ włączą się wszystkie kluby Wielkopolski a 
prezentacja najlepszych  na forum Wielkopolskiej Gali Żeglarskiej  spowoduje duże zainteresowanie 
mediów a co za tym idzie społeczności Poznania I całego województwa. Wzbogaci to również naszą wiedzę 
o organizowanych  imprezach, często bardzo ciekawych a dotąd  mało znanych w naszym środowisku.

Cel i zadania

a. Popularyzacja żeglarstwa  w środowiskach związanych i  niezwiązanych z żeglarstwem.
b. Oddziaływanie na wyobraźnię poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku  żeglarstwa jako sportu, 
turystyki i sposobu na życie.
c. Penetracja nowych szlaków i akwenów wodnych, wspieranie małych ale zainteresowanych        
    żeglarstwem środowisk lokalnych.
d. Promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, oddziaływanie wychowawcze w duchu tradycji  żeglarskiej.
e. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku WOZŻ w środowisku.
f.  Propagowanie sportu żeglarskiego, imprez, rejsów, regat,  wśród dzieci i młodzieży. Mobilizowanie  
młodzieży  do uczestnictwa i organizacji wszelkich przedsięwzięć żeglarskich.

Kryteria oceny
a. Indywidualne wyniki sportowe
b. Osiągnięcia i wyniki uzyskane w szkoleniu sportowym
c. Liczba uczestników w imprezach, szkoleniach i regatach, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
d. Stopień trudności  realizacji zadania.
e. Partnerzy uczestniczący w realizacji zwłaszcza instytucje i organy administracji państwowej lub
    samorządowej.
f. Nowatorstwo w rozwiązaniach organizacyjnych.
g. Udział mediów i skala prezentacji imprezy w środkach masowego przekazu.
h. Stopień realizacji założonych celów.

Procedura przyznawania nagród

a. Zgłoszenia do nagrody roku powinny być przekazane do biura WOZŻ. 
b. Zgłoszenia mogą składać kluby zrzeszone w okręgowych związkach Wielkopolski lub osoby fizyczne 
zrzeszone w  tych klubach.
c. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzach zgłoszeniowych zgodnie z regulaminem nagrody    
d. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną wyłonieni spośród nominowanych zgodnie
    z regulaminem nagrody. 
e. Nagrody zostaną ogłoszone na Wielkopolskiej Gali Żeglarskiej.


