INFORMACE K ANKETĚ A POKYNY PRO VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ
ANKETNÍHO LÍSTKU
Středočeský kraj, ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací ČUS, vyhlašuje dnem
2. ledna 2019 anketu o nejúspěšnějšího sportovce Středočeského kraje za rok 2018,

Slavnostní vyhlášení výsledků této ankety se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 od 18:00
hodin v prostorách kulturního centra Karlov, Na Karlově 2064, Benešov.
ANKETNÍ LÍSTEK
1)

Pro nominaci sportovce do ankety pečlivě vyplňte přiložený anketní lístek. Anketní
lístek vyplňte na počítači. Je to důležité pro počítačové zpracování ankety. Anketní
lístek je v programu EXCEL. Buňky pro vyplnění jsou odemknuté, ostatní buňky jsou
zamknuté.
V krajním případě, pouze že nemáte k dispozici počítač, vyplňte anketní lístek ručně.
Anketní lístky a pokyny pro jejich vyplnění a odeslání jsou rovněž ke stažení na
webových stránkách Středočeského kraje:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/souteze-a-olympiady

2)

Vyplňte všechny (odemknuté) buňky. Důležitý je telefon a e-mail pro případné
kontaktování sportovce.
 Do buňky „Vyhlašovaná kategorie“ napište číslo kategorie, do které sportovce
nominujete.
 Do buňky „ 5 nejlepších sportovních výsledků v roce 2018“ napište maximálně
5 nejlepších výsledků sportovce dosažených v roce 2018. Řaďte je od
nejvýznačnějšího.

3)

Vyplněný anketní lístek (NEPODEPSANÝ) odešlete mailem na adresu: bohata@kr-s.cz .
(Bude sloužit pro kopírování údajů pro počítačové zpracování ankety.)

4)

Pak vyplněný anketní lístek PODEPIŠTE a společně se 2 fotografiemi nominovaného
sportovce (z jeho sportovního prostředí) doručte na Krajský úřad Středočeského kraje.
Máte 3 možnosti doručení:
 Vyplněný a podepsaný anketní lístek naskenujte a sken společně se 2
fotografiemi pošlete mailem na adresu: havran@kr-s.cz
 Vyplněný a podepsaný anketní lístek společně se 2 fotografiemi pošlete poštou
na adresu: KÚ Středočeského kraje, odd. mládeže a sportu, Zborovská 11, 150
21 Praha 5. (Na obálku napište heslo „Sportovec roku“.)
 Vyplněný a podepsaný anketní lístek společně se 2 fotografiemi odevzdejte na
podatelně KÚ Středočeského kraje. (Na obálku napište heslo „Sportovec roku“.)

5)

Anketní lístek odešlete nejpozději do 31. ledna 2019, kdy bude příjem nominací
uzavřen. Na později odeslané anketní lístky nebude brán zřetel.

Poznámka:
Pečlivým vyplněním anketního lístku, jeho včasným odesláním a dodržováním pokynů pro
odeslání přispějete k rychlejšímu zpracování ankety, omezení chyb a tím i k rychlejšímu
informování vybraných sportovců.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ANKETY
1)

Konečné pořadí ankety Sportovec Středočeského kraje 2018 vzejde z hodnocení
komise složené z tělovýchovných funkcionářů a pracovníků, představitelů
Středočeského kraje, zástupců tisku a sponzorů.

2)

Všem nominovaným bude včas zaslána pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků
ankety a to nejdéle týden před slavnostním vyhlášením.

3)

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Středočeského kraje 2018 se uskuteční
28. února 2018 od 18:00 hodin
v prostorách Kulturního centra Karlov, Na Karlově 2064, Benešov.

4)

Všichni pozvaní účastníci ankety obdrží plaketu a věcnou cenu.
Vyhodnocení sportovci obdrží navíc diplom – pamětní list a hodnotnou odměnu.

5)

Po ukončení vyhlášení nejlepších sportovců bude následovat raut.

6)

Předpokládané ukončení akce je plánováno ve 21:00 hodin.

7)

Doprava na akci je v režii zúčastněných. Parkování je zajištěno v blízkosti KC Karlov.

Kontakty:
 Jiří Havran, referent oddělení mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje,
telefon: 257 280 757
e-mail: havran@kr-s.cz
 Pavel Suk, předseda Středočeské krajské organizace ČUS,
telefon: 775 297 297
e-mail: sko@cuscz.cz
 Mgr. Jan Bohata, referent oddělení mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje,
telefon: 257 280 234
e-mail: bohata@kr-s.cz

