დანართი 2
„დამტკიცებულია“
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის
2018 წლის ____ ___________
№_______ ბრძანებით

ნომინანტის წარდგენის განაცხადი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ლაშა კომახიძეს

ბატონო ლაშა,
გთხოვთ, განიხილოთ განაცხადი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული პროგრამის „სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის „ბათუმელი სპორტსმენების
ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა", ღონისძიებაში „წლის შემაჯამებელი შეხვედრა წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან“ მონაწილეობის მიზნით.
პატივისცემით,

განმცხადებლის ხელმოწერა (ფაქსიმილია):

განსხვავებულ ფორმატში შევსებული განაცხადი არ მიიღება

ნომინანტის წარდგენის განმარტებები:
განმცხადებელი პასუხს აგებს განაცხადის შევსების უტყუარობაზე;
რამდენიმე ნომინანტის წარდგენის შემთხვევაში, თითოეულ ნომინანტზე, ივსება ახალი განაცხადი. ფორმატი:
ერთი განაცხადი - ერთი ნომინანტი - ერთი ნომინაცია;
დაინტერესებული სუბიექტი უფლებამოსილია, ერთი ნომინანტი წარადგინოს სხვადასხვა/რანდენიმე
ნომინაციაზე, მაგრამ არაუმეტეს 3-სა. ფორმატი: ერთი განაცხადი - ერთი ნომინანტი - ერთი ნომინაცია;
განაცხადის პირველი პოზიციის (1. ინფორმაცია წარმდგენის შესახებ) შევსება სავალდებულოა, ხოლო
დანარჩენი პოზიციები ივსება, მხოლოდ იმ ნომინაციის მიხედვით, რომელზედაც წარდგენილი

ნომინანტი

(დანარჩენი - რომელიც არ ეხება ნომინაციას, შეგიძლიათ გააუქმოთ);
განაცხადის ჩაბარება - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების
განყოფილება (ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N25);
სასურველია, შევსებული განაცხადის ელექტრონული ვარიანტი გაიგზავნოს ელფოსტაზე:
sportidaaxalgazrdoba2018@gmail.com

განაცხადი
1. ინფორმაცია წარმდგენის შესახებ
მონაცემთა დასახელება

საინიციატივო ჯგუფი / იურიდიული პირი

1

2

№
1. წარმდგენი

2. საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი (სახლი / მობ.)
3. მისამართი (რეგისტრირებული / ფაქტიური)
4. ელ. ფოსტა
5. ვებგვერდი, ფეისბუქი ან სხვა (არსებობის შემთხვევაში)
2. მონაცემები თუ ნომინანტი - სპორტსმენი ან მწვრთნელია
სახელი და გვარი
(სპორტსმენი)

დაბადების თარიღი

პირადი

რიცხვი/თვე/წელი

ნომერი

თუ ნომინანტი
არასრულწლოვანია
(პირად. № კანონიერი

ნომინაცია
(აირჩიეთ, რომელიმე ერთი
ნომინაცია /მუხლი 3. პუნქტი 1.)

წარმომადგენლის)

№

1.

2.

3.

4.

5.

1.
3. ნომინანტის (სპორტსმენი/მწვრთნელი) მიერ მიმდინარე წელს მიღწეული წარმატება (ები)
(დაასახელეთ /ჩამოთვალეთ ნომინანტის მიერ, მიმდინარე წლის და კარიერის მანძილზე მიღებული ჯილდოები
(ნომინაცია)/წოდება / რეგალიები და სხვა მიღწეული წარმატებები...)

№

ჩემპიონატი/ტურნირი/სხვა
(ცალ-ცალკე)

ორგანიზატორი

1.

2.

მიღწეული წარმატება

სარეიტინგო სალიცენზიო

თარიღი

(არსებობის შემთხვევაში)

3.

4.

5.

დაასახელეთ / ჩამოთვალეთ ნომინანტის მიერ 2018 წელს მიღწეული წარმატება (ები)

1.
2.
...
დაასახელეთ/ჩამოთვალეთ ნომინანტის მიერ კარიერის მანძილზე (არსებობის შემთხვევაში) მიღწეული წარმატებები...

1.
...

4. მონაცემები თუ ნომინანტი გუნდია (ნომინაცია „წლის გუნდი“)
სახელი და გვარი

დაბადების თარიღი

პირადი

თუ ნომინანტი

სპორტსმენები + მწვრთნელი

რიცხვ/თვე/ წელი

ნომერი

არასრულწლოვანია (პირად. №

(ები)

№

1.

ნომინაცია

კანონიერი წარმომადგენლის)

2.

3.

4.

5.

1.
...

„წლის გუნდი“

5. ნომინანტი გუნდის მიერ მიღწეული წარმატებები (არსებობის შემთხვევაში).
ჩემპიონატი/ტურნირი/სხვა
(ცალ-ცალკე)

ორგანიზატორი

მიღწეული წარმატება

ტურნირი - სარეიტინგო

თარიღი

სალიცენზიო
(არსებობის შემთხვევაში)

№

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
...
6. მონაცემები თუ ნომინანტი - კლუბია (ნომინაციაზე „სპორტული კლუბი - კარგი მმართველობა“)
(მოკლედ აღწერეთ კლუბის კარგი მართვა - ადმინისტრირების მაგალითები / თვალსაჩინოება, ძირითადი მახასიათებლების
მიხედვით: მიზანმიმართული და გააზრებული, თანმიმდევრული, შედეგიანი და ეფექტიანი საქმიანობა; კლუბის მდგრადი
განვითარების უზრუნველყოფის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (სწორი შეფასებები და გათვლები); ფინანსური დივიდენდების დაგეგმვის (შემოსავლების ზრდისა და ხარჯების კლების) პერსპექტივა. სარგებლის მიღების რეალური შესაძლებლობები; მიღწევადი სამიზნეები ნებისმიერი მიმართულებით...)

მოკლედ აღწერეთ კლუბის კარგი მართვა - ადმინისტრირების მაგალითები / თვალსაჩინოება

ნომინაცია

1.

2.

№
1.

„სპორტული კლუბი კარგი მმართველობა“

2.
3.
7. ნომინაცია „წლის სპორტული ჟურნალისტი“

(მიმდინარე წლის ყველაზე წარმატებული ჟურნალისტი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქალაქის სპორტული ცხოვრების
პოპულარიზაციაში და დაიმსახურა განსაკუთრებული აღიარება.)
სახელი და გვარი

№
1.
2.
3.

1.

დაასახელეთ / მოკლედ აღწერეთ ნომინანტის აღიარების
განსაკუთრებულობა დამსახურება / პირადი წვლილი / ღვაწლი...

2.

შენიშვნა

3.

8. ნომინაცია „სპორტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის“
(წლის ყველაზე გამორჩეული ნომინანტი, რომელმაც მ.წ. პირადი წვლილი შეიტანა სპორტის განვითარებაში. ერთგულად და თავდადებით ემსახურება ქალაქში ჯანსაღი ცხოვრების წესის, ფასეულობებისა და ღირებულებების დამკვიდრებას და დაიმსახურა განსაკუთრებული აღიარება.)
დაასახელეთ / მოკლედ აღწერეთ ნომინანტის აღიარების განსაკუთრებულობა

სახელი და გვარი

შენიშვნა

დამსახურება / პირადი წვლილი / ღვაწლი...

№

1.

2.

3.

1.
2.
3.
9.

ნომინაცია „ბათუმი - ევროპის სპორტის ქალაქი“

(წლის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პერსონა/სუბიექტი, რომელმაც მ.წ. განსაკუთრებული და თვალსაჩინო ღვაწლი
გაწია, დამსახურება გააჩნია თუ პირადი წვლილი შეიტანა საზღვარგარეთ ქართული სპორტის პოპულარიზაციაში,
რეკლამირებაში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში და დაიმსახურა განსაკუთრებული აღიარება.)
დაასახელეთ / მოკლედ აღწერეთ ნომინანტის აღიარების

სახელი და გვარი

შენიშვნა

განსაკუთრებულობა დამსახურება / პირადი წვლილი / ღვაწლი...

№

1.

2.

3.

1.
2.
3.

10. დამატებითი ინფორმაცია
ჩაწერეთ ნომინანტთან დაკავშირებული სხვა ნებისმიერი სახის მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია
(არსებობის შემთხვევაში):
11. თანდართული დოკუმენტები
11.1.. ბიოგრაფიული მონაცემები.
11.2. ნომინანტის ღირსების, ღვაწლისა და დამსახურების ამსახველი დოკუმენტური და სხვა სახის
თანდართული აუდიო/ვიდეო მასალა, საბუთები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
11.3. ფოტოსურათი (ერთი ცალი).
11.4. ნომინანტის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი.
11.5. სარეკომენდაციო წერილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტიდან (დარგობრივი). მოითხოვება მხოლოდ, რეგიონალური სპორტული ფედერაციის მხრიდან, ნომინანტის წარდგენის შემთხვევაში ნომინაციებზე: „წლის სპორტული ჟურნალისტი“; „სპორტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის“ და „ბათუმი ევროპის სპორტის ქალაქი“.
11.6. სხვა დამადასტურებელი თუ საჭირო დოკუმენტაცია, წარმდგენის შეხედულებისამებრ.

წარმდგენის ხელმოწერა (ფაქსიმილია) / ბეჭედი

