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POZIV
SPORTSKIM KLUBOVIMA GRADA OMIŠA
PREDMET: Izbor i dodjela godišnje nagrade Grada Omiša u sportu za 2017.
Poštovani,
molimo Vas, da za izbor godišnje nagrade Grada Omiša u sportu za 2017., dostavite
vaš prijedlog, kandidate koji su članova vašeg kluba (samo klubovi čije je sjedište na području Grada
Omiša) te kratki opis postignutih rezultata po navedenim kategorijama (jedan prijedlog po kategoriji).
Nakon prikupljenih te objedinjenih podataka po kategorijama, isti se vraćaju KLUBOVIMA na
glasovanje, putem kojega će se izabrati dobitnike godišnjih nagrada Grada Omiša u sportu za
2017., po izboru sportskih klubova.
Ove vrijedne nagrade, rad akademskog kipara mr. Kažimira Hraste, će se uručiti dobitnicima u
okviru svečanog obilježavanja blagdana sv. Ivana Nepomuka, Dana Grada Omiša, 16. svibnja 2018.

KATEGORIJE:
NAJBOLJI SPORTAŠ GRADA OMIŠA ZA 2017.
Sportaš registriran za sportski klub, koji je u nagrađivanom razdoblju nastupio u najmanje 50 %
službenih natjecanja (punoljetna osoba).

NAJBOLJA SPORTAŠICA GRADA OMIŠA ZA 2017.
Sportašica registrirana za sportski klub, koja je u nagrađivanom razdoblju nastupila u najmanje 50 %
službenih natjecanja (punoljetna osoba).

NAJBOLJI SPORTSKI KLUB GRADA OMIŠA ZA 2017.
Sportski klub koji je u nagrađivanom razdoblju sa svojim članovima (sve različite uzrasne kategorije)
organizirano obavljao sportsku djelatnost.

NAJBOLJI SPORTSKI TRENER GRADA OMIŠA ZA 2017.
Trener koji najmanje jednu ( 1 ) godinu aktivno djeluje u sportskom klubu s područja Grada Omiša. Za
predloženog kandidata dostaviti valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih
poslova u sportu.

PERSPEKTIVNI SPORTAŠ/ICA GRADA OMIŠA ZA 2017.
Nadarenom sportašu/ici mlađih dobnih kategorija, registriranom/j za sportski klub, koji/a je u
nagrađivanom razdoblju postigao/la značajne uspjehe u međunarodnoj ili domaćoj konkurenciji.
Pozivaju se sportski klubovi registrirani za obavljanje sportske djelatnosti da dostave svoje
prijedloge u skladu sa sadržajem ovog Poziva najkasnije do 31. siječnja 2018., na adresu: Grad Omiš,

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 5, 21 310 Omiš, s
naznakom „Izbor i dodjela godišnje nagrade Grada Omiša u sportu za 2017.“

