BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2019
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ W XX EDYCJI
KONKURSU
UWAGA: Ze względu na Jubileuszową edycję wydarzenia dokonamy w tym roku podsumowania
osiągnięć dwóch dekad w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce.

1. Wyróżnienia w Konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” przyznawane są przez Klub Sportowa
Polska w ramach Ogólnopolskiego Programu „budujemy SPORTOWĄ POLSKĘ” (Programu).
2. Honorowy Patronat nad Programem sprawują co roku wszystkie urzędy marszałkowskie oraz
Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Akademicki Związek Sportowy, Polski
Związek Pływacki, Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek
Golfa, Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Zapaśniczy,
Centralny Ośrodek Sportu, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Województw RP,
Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Business Centre Club, Fundacja Polskiego
Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA.
W ramach Programu „Promujemy Polską Architekturę”, do patronów honorowych konkursu
dołączyli w 2016 roku: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa , Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich RP, IBDiM, Izba
Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego i stowarzyszenia
branżowe oraz wszystkie wyższe uczelnie techniczne w kraju.
Patronat medialny sprawuje miesięcznik Builder, organizator ogólnopolskiego programu
METAMORFOZY-REWITALIZACJA POLSKICH MIAST.
3. Konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” jest jedynym przedsięwzięciem w kraju, w którym w
sposób kompleksowy analizuje się działalność i dokonania oraz przyznaje wyróżnienia wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego: osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w realizację
obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce, a więc inwestorom, projektantom, wykonawcom i
administratorom.
4. Wyróżnienia przyznawane są w celu:
a. Promocji miast, gmin, powiatów i województw, które w sposób szczególny zaangażowane są w
rozwój budownictwa sportowego i rekreacyjnego.
b. Promocji nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce, tj. obiektów sportowych i
rekreacyjnych wyróżniających się w poszczególnych województwach.
c. Promocji polskiej architektury sportowej w regionach.
d. Promocji organizowanych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym itp
wpływających na rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
e. Popularyzowania dobrych praktyk w relacjach inwestor, projektant, wykonawca, administrator
obiektu sportowego.
f. Promocji przedsiębiorstw, które wyróżniają się na tle konkurencji wysoką jakością oferowanych
materiałów, technologii oraz systemów mających zastosowanie przy projektowaniu, budowie i
wyposażaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz świadczących usługi najwyższej jakości.

g. Promocji nowoczesnych, trwałych i sprawdzonych rozwiązań materiałowych, technologicznych i
konstrukcyjnych do budowy i modernizacji obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
5. Wyróżnienia w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU przyznawane są w
następujących kategoriach:
a. INWESTOR NA MEDAL (medal i certyfikat) – przyznawany inwestorom publicznym (miasta,
gminy, powiaty, spółki komunalne) oraz inwestorom prywatnym za zaangażowanie w rozwój
budownictwa sportowego i rekreacyjnego. W jubileuszowej XX edycji wydarzenia uhonorowane
zostaną samorządy za rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w okresie dwudziestu lat oraz za
podejmowanie działań w kierunku wspierania dalszej rozbudowy infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej w regionach, realizację zainicjowanych przez siebie programów.
b. SPORTOWY OBIEKT ROKU (certyfikat) - przyznawany obiektom sportowym i rekreacyjnym
niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia (sport wyczynowy, powszechny, rekreacja) za
wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, zastosowane przy budowie lub modernizacji materiały,
technologie i wyposażenie obiektu oraz jego walory użytkowe i funkcjonalne, organizację imprez
sportowych. Można zgłaszać obiekty nowe i modernizowane.
- SPORTOWY OBIEKT XX - lecia 1999 -2019. W jubileuszowej XX edycji wydarzenia
wyjątkowo można zgłaszać sztandarowe obiekty wybudowane/zmodernizowane w okresie
ostatniego dwudziestolecia.
c. SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU – DOMINANTA WOJEWÓDZTWA (certyfikat) przyznawany obiektom sportowym i rekreacyjnym za wyróżniającą się architekturę na tle całego
regionu i stanowiącym dominantę jego przestrzeni. Obiektom wyróżniającym się w regionie
architekturą niezależnie od daty ich realizacji. Mogą być to nie tylko obiekty kubaturowe, ale
również otwarte, rekreacyjne, turystyczne, związane z architekturą otoczenia, krajobrazu lub
będące elementem rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich. (wyróżnienia przyznawane
niezależnie od daty realizacji).
d. UDANA REWITALIZACJA (certyfikat) za inwestycje sportowe i rekreacyjne zrealizowane w
ramach modernizacji, a także projektów objętych rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich.
(wyróżnienia przyznawane niezależnie od daty realizacji).
e. FIRMA NA MEDAL (medal i certyfikat) – przyznawany firmom projektowym, wykonawczym,
producentom materiałów, systemów i technologii, urządzeń oraz wyposażenia obiektów
sportowych i rekreacyjnych, podmiotom zarządzającym obiektami sportowymi i rekreacyjnymi
(firmy prywatne, ośrodki sportu i rekreacji, Centralne Ośrodki Sportu). W jubileuszowej XX edycji
wydarzenia uhonorowane zostaną firmy uczestniczące w budowie bazy sportoworekreacyjnej w Polsce w okresie dwudziestu lat oraz podmioty zarządzające tą bazą i
efektywnie realizujące programy funkcjonalno-użytkowe.
f. BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU (statuetka brązowa, srebrna, złota oraz stosowne
certyfikaty) – laureatom wyróżnień „Inwestor na Medal” i „Firma na Medal”, którzy w kolejnych
latach odnosili sukcesy i potwierdzili swoją szczególną pozycję na rynku oraz wnieśli szczególny
wkład w rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w naszym kraju. (wyróżnienia
przyznawane niezależnie od daty realizacji). W jubileuszowej XX edycji wydarzenia
uhonorowane zostaną samorządy za rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w okresie
dwudziestu lat oraz za podejmowanie działań w kierunku wspierania dalszej rozbudowy
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionach, realizację zainicjowanych przez siebie
programów.
g. PROMOTOR INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (certyfikat) – tytuł i wyróżnienie specjalne

przyznawany instytucjom, organizacjom i osobom za wyjątkowe zaangażowanie oraz
podejmowanie działań wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej w Polsce, np. urzędom marszałkowskim, uczelniom wyższym itd.
oraz dodatkowo w kategorii:
h. KOMPLEKS REKREACYJNY (HOTELOWO-REKREACYJNY, SPA &WELLNESS)
6. Proces wyłaniania laureatów jest dwuetapowy i poprzez nominacje
7. W formule otwartej czyli dwuetapowej do Konkursu w poszczególnych kategoriach mogą
zgłaszać się wszyscy zainteresowani.
a. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego
przez osobę reprezentującą dany podmiot zgłoszenia oraz dokumentacji konkursowej opisującej
zrealizowane inwestycje, (inwestorzy), przedmiot i rodzaj działalności w zakresie infrastruktury
sportowej (przedsiębiorstwa) oraz potwierdzającej osiągnięcia (opisy, referencje, certyfikaty
uzupełnione materiałem fotograficznym lub filmowym).
b. Uczestników mogą zgłaszać również instytucje, inwestorzy i podmioty współpracujące przy
realizacji inwestycji, np. inwestorzy mogą zgłaszać wykonawców lub projektantów, a generalni
wykonawcy podwykonawców i firmy robót specjalistycznych.
c. Zgłoszenie oraz dokumentacja konkursowa muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres
burzynska@sportowapolska.eu lub burzynska@buildercorp.pl, lub pocztą na adres Biura
Klubu Sportowa Polska (04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174, w wyznaczonym przez organizatora
terminie tj do 15 czerwca.
d. Udział w pierwszym etapie nie podlega opłacie weryfikacyjnej.
e. W pierwszym etapie Komisja Weryfikacyjna Konkursu dokonuje wstępnej oceny na podstawie
ankiet weryfikacyjnych podmiotów ubiegających się o wyróżnienie oraz na podstawie informacji
zebranych z ogólnie dostępnych źródeł. W oparciu o wstępną ocenę przyznawane są nominacje.
f. Wynik oceny w pierwszym etapie ma charakter wewnętrzny i nie jest podawany do publicznej
wiadomości.
8. Etap drugi.
a) W drugim etapie biorą udział podmioty, które otrzymały nominację. We wskazanym przez
organizatora terminie, po potwierdzeniu przez niego przyznanej nominacji/wyróżnienia należy
uiścić regulaminową opłatę weryfikacyjną związaną z analizą dokumentacji i działaniami
promocyjnymi w ramach konkursu, w wysokości:
„Inwestor na Medal” i „Firma na Medal”
– 2.500 zł netto – Członkowie Klubu Sportowa Polska lub podmioty uczestniczące w Programie
budujemy SPORTOWĄ POLSKĘ.
– 3.500 zł netto – pozostałe podmioty
„Sportowy Obiekt Roku” , „Sportowa Architektura Regionu“, „Udana Rewitalizacja”
– 2.000 zł netto – Członkowie Klubu Sportowa Polska lub podmioty uczestniczące w Programie
budujemy SPORTOWĄ POLSKĘ.
– 3.000 zł netto – pozostałe podmioty
„Budowniczy Polskiego Sportu”
– 4.000 zł netto – Członkowie Klubu Sportowa Polska lub podmioty uczestniczące w Programie
budujemy SPORTOWĄ POLSKĘ nominowani do nagrody, gł. przez marszałków województw.

– 5.500 zł netto – Członkowie Klubu Sportowa Polska lub podmioty uczestniczące w Programie
budujemy SPORTOWĄ POLSKĘ.
– 7.500 zł netto – pozostałe podmioty
UWAGA:
b) Do drugiego etapu automatycznie przechodzą podmioty nominowane przez Członków Komisji
Weryfikacyjnej oraz Marszałków Województw, pod warunkiem potwierdzenia przyjęcia nominacji,
potwierdzenia osiągnięć inwestycyjnych stosowną dokumentacją wraz z ankietą weryfikacyjną oraz
wniesienia stosownej do kategorii konkursowej opłaty weryfikacyjnej.
c) Wszystkie podmioty, biorące udział w drugim etapie po ostatecznym potwierdzeniu przez
Komisję Weryfikacyjną ich pozycji rynkowej i szczególnych osiągnięć oraz po spełnieniu przez te
podmioty warunków formalnych otrzymują stosowne wyróżnienia.
d) W trakcie analizy dokumentacji konkursowej oraz dokonywanej przez Komisję Weryfikacyjną
oceny, każdy podmiot biorący udział w Konkursie może być poproszony o przedstawienie Komisji
dodatkowych informacji uzupełniających potwierdzających deklarowane osiągnięcia, a także o
umożliwienie przeprowadzenia przez Członków Komisji Weryfikacyjnej wizji lokalnej.
9. Komisja Weryfikacyjna na podstawie przekazanej dokumentacji konkursowej oraz zebranych
informacji z ogólnie dostępnych źródeł, przy przyznawaniu wyróżnień w poszczególnych
kategoriach, bierze pod uwagę niżej wymienione kryteria, jednakże ostateczna decyzja jest
podyktowana subiektywną oceną Członków Komisji Weryfikacyjnej.
a. Inwestor:
- inicjatywa i zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektu,
- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania,
- stosowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych oraz
urządzeń i wyposażenia,
- aktywność i odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego,
- wpływ na funkcjonalność i ekonomikę obiektu (tanią eksploatację),
- łączenie w realizowanym obiekcie funkcji sportowej z rekreacyjną lub rehabilitacyjną,
- zgodność inwestycji ze zrównoważonym rozwojem gminy, miasta, regionu,
- realizacja inwestycji w ramach programu rewitalizacji dzielnicy, gminy, miasta,
- pozyskanie środków z Unii Europejskiej i wykorzystanie innych źródeł finansowania.

b. Podmiot Zarządzający:
- opracowanie i realizacja efektywnej metodyki zarządzania,
- wzorowe utrzymanie obiektu sportowego, rekreacyjnego, turystycznego, rehabilitacyjnego,
- tworzenie i realizacja programów sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji przez dzieci i
młodzież, osoby niepełnosprawne,
- dostępność obiektu dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych.

c. Projektant:
- racjonalne, ekonomiczne, funkcjonalne projektowanie,
- architektura obiektu i otoczenia (estetyka, kolorystyka, bryła, detale, zieleń),
- architektura wnętrz,
- zgodność z obowiązującymi właściwymi normami, przepisami, wytycznymi projektowania
obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- rzetelny nadzór autorski nad realizacją projektu,
- proponowanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań materiałowych, technologicznych,
konstrukcyjnych gwarantujących tanią eksploatację i bezpieczne użytkowanie,
- przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

d. Producent, Dostawca materiałów i urządzeń:
- produkcja lub dostawa materiałów, technologii, systemów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia ze
szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, energooszczędności, specjalnego przeznaczenia,
kompleksowego rozwiązania i wysokiej jakości,
- fachowe doradztwo techniczne,
- zapewnienie reżimu technologicznego podczas realizacji inwestycji oraz w trakcie eksploatacji
obiektu,
- fachowy serwis (np. dotyczący urządzeń)
e. Generalny wykonawca oraz wykonawca robót specjalistycznych:
- rzetelne, bezusterkowe i terminowe wykonawstwo,
- wysoka jakość wykonania,
- fachowe doradztwo techniczne.
10. Wyróżnienia wręczane są Laureatom podczas Uroczystej Gali Budowniczych Polskiego Sportu
– Gali Sportowej Polski, organizowanej w Warszawie. Gala finałowa Jubileuszowej XX edycji
konkursu odbędzie się 14 listopada 2019 roku w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
11. Skład Komisji Weryfikacyjnej:
1. prof. dr hab. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska,
Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Builder”.
2. mgr inż. Danuta Burzyńska – Przewodnicząca Komisji, redaktor naczelna miesięcznika
BUILDER.
3. Mariusz Ścisło, architekt, Prezes SARP
4. prof. dr hab inż. Zdzisław Hejducki – ekspert ds. organizacji i zarządzania, Politechnika
Wrocławska.
6. mgr inż. Leszek Kostrzewa, inspektor nadzoru, specjalista ds. planowania i realizacji obiektów
sportowych i rekreacyjnych.

Pracę komisji mogą wspierać eksperci Klubu Sportowa Polska oraz członkowie Rady Naukowej
miesięcznika “Builder”.
1.prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - ITB, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Rady Naukowej i
Programowej
2.prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
3.profesor GAO RI, School of Civil Engineering Beijing Jiaotong University.
5.prof. dr hab. inż. Anna Polak, University of Waterloo, Canada
6.prof. dr hab. inż. Bogdan Hnidets, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Lwowska
7.Edmundas Kazimieras Zavadskas PhD, DrSc, Professor of Civil Engineering and Management,Vilnius
Gediminas Technical University
8.prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, Politechnika Wrocławska
9.prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska
10.prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska
11.prof. ndzw. PG dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska
12.prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, IBDiM
13.prof. PW dr inż. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska,
14.prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, Politechnika Wrocławska
15.prof. ZUT dr hab. inż. Maria Kaszyńska, ZUT w Szczecinie
16.prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
17.prof. PRz dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
18.prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, Politechnika Warszawska
19.prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski
20.dr inż. arch. Konrad Styka, ASP w Warszawie
21.dr inż. Józef Adamowski, Politechnika Wrocławska
22.dr inż. Jan Gierczak, Politechnika Wrocławska
23.dr inż. Marek Sawicki, Politechnika Wrocławska
24.dr inż. Andrzej Stańczyk, Warszawa
25.dr inż. Mariusz Gaczek, Politechnika Poznańska
26.mgr inż. Karol Kramarz, Renovex, Koszalin
27.prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
28.prof. PK dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, Politechnika Krakowska
29.prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska
30.prof. PL dr hab. inż. Stanisław Fic, Politechnika Lubelska
31.prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska
32.prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, Politechnika Śląska
33.prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska
34.prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Politechnika Świętokrzyska
35.prof. nzw. PW, dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Politechnika Warszawska
36.doc. dr inż. Marek Kapela, Politechnika Warszawska
37.dr hab. inż. Marian Płachecki, Politechnika Krakowska
38.dr inż. Stefan Pyrak, Politechnika Warszawska

39.prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, WAT w Warszawie
40.prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka, Politechnika Gdańska
41.prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, Politechnika Koszalińska
42.prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, Politechnika Lubelska
43.dr hab. Barbara Kowalewska, ASP Warszawa
44.dr hab. inż. Prof. ASP Jerzy Bogusławski, ASP w Warszawie
45.prof. dr hab inż. Piotr Noakowski,Technische Universitat Dortmund, Exponent Industrial Structures
Düsseldorf
46.Andrzej S. Nowak, Ph.D., Dziekan Wydziału Civil Engineering, Auburn University w Alabamie
47.Mirosław J. Skibniewski, Ph.D., University of Maryland
48.prof. dr hab. inż. Andrzej Cwirzen, Aalto University School of Engineering, Finland
49.Benoît Bissonnette, ing., Ph.D.Professeur, Centre de recherche sur les infrastructures en béton
Université Laval, Canada
50.Professeur Luc COURARD, University of Liège, Department of Architecture, Geology, Environment and
Constructions, Belgium
51.Prof. Jose B. Aguiar, Ph.D., D. Sc.,Department of Civil Engineering, School of Engineering, University of
Minho, Portugal
52. mgr inż. Maciej Runkiewicz, Vice-President KAJIMA Poland Sp. z o.o.
53. dr inż. Jadwiga Fangrat ITB
54. dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Politechnika Opolska

12. Klub Sportowa Polska dla wzmocnienia społecznego przekazu i promocji wyróżnień może
pozyskiwać do współpracy patronów, instytucje publiczne, organizacje społeczne, podmioty
gospodarcze, media.
13. Lista Laureatów jest zamieszczana w serwisie internetowym www.sportowapolska.eu i
www.buildercorp.pl oraz publikowana w miesięczniku „Builder” po zakończeniu każdej edycji wraz
z relacją z Uroczystej Gali „Budowniczy Polskiego Sportu/Gali Sportowej Polski”.
14. Laureaci „wyróżnień” mają prawo do posługiwania się tytułem, logo oraz stosownym
certyfikatem we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach statutowych, promocyjnych i
reklamowych oraz w kontaktach z instytucjami i podmiotami gospodarczymi.
15. Tytuł, logo oraz certyfikat może być używany w oficjalnych materiałach, w materiałach
promocyjnych np. folderach, katalogach, kalendarzach, na papierach urzędowych, kopertach
wizytówkach, na bilbordach, banerach reklamowych, tablicach drogowych, masztach reklamowych
oraz w dowolnej formie podczas imprez organizowanych w gminie, a także w internecie, w
reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych.
16. Obsługę merytoryczną procesu wyłaniania i przyznawania wyróżnień zapewnia Biuro Klubu
Sportowa Polska, natomiast obsługę organizacyjną, finansową oraz promocję Konkursu
„Budowniczy Polskiego Sportu” prowadzi ACRUX Sp. z o.o. - firma administrująca Klubem
Sportowa Polska.

Klub Sportowa Polska, Warszawa, kwiecień 2018 roku

dodatkowe informacje Ad poz.8:
Udział w I etapie jest bezpłatny.
Opłata regulaminowa w II etapie związana jest z promocją Laureata i ustalana indywidulanie, składaja się na nią
następujące usługi na rzecz Laureata:
-podczas gali finałowej: ekspozycja (roll-up, stoisko promocyjne gminy/firmy)
- udział w gali i bankiecie dla kilku osób
-w ogólnopolskim branżowym miesięczniku „Builder” (BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ) (publikacje prezentujące
wyróżnione obiekty oraz relacja z listą laureatów)
- w Przewodniku po Sportowej Polsce wydawanym przez Klub Sportowa Polska (publikacja przygotowana będzie
specjalnie na Jubileuszową Galę Budowniczych Polskiego Sportu)
- informacja o Laureatach na FB i stronach www.buildercorp.pl, www.sportowapolska.eu, na stronach urzędów
marszałkowskich
-możliwość informowania lokalnych mediów przez uczestników konkursu i laureatów

