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Szanowny Panie Burmistrzu,

Poznan, dnia 9 marca 2009 roku

Bunnistrz Helu

Z najwieksza przyjemnoscia zawiadamiamy, ze zostal Pan nominowany do nagrody w
Konkursie Oskary Sportowe Gminess Edycja 2008 rok w kategorii SPORTOWA GMINA.

Uroczyste zaproszenie na Gale Konkursu Oskary Sportowe Gminess, która odbedzie sie w
Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 25 marca 2009 roku o godzinie 12.00,
zostanie Panu Burmistrzowi niezwlocznie przeslane przez Gospodarza Gali, Wicemarszalka Senatu
prof. dr hab. Marka Ziólkowskiego.

Prosimy Pana Burmistrza o przygotowanie jednominutowego wystapienia, które wyglosi Pan
w przypadku zwyciestwa ogloszonego podczas Gali po odebraniu statuetki i nagrody.

Dzieki zgloszeniu przez Pania Barbare Tabor z referatu ds. promocji miasta do
Konkursu Oskary Sportowe Gminess projektu "Hel Miastem Sportu" w kategorii Sportowa
Gmina, kierowana przez Pana spolecznosc moze czuc sie dumna. Aktywnosc Pani Barbary Tabor
oraz innych pracowników Urzedu Miasta Helu, z którymi mielismy przyjemnosc wspólpracowac
powoduje, ze miasto Hel bedzie promowane w szczególny sposób a mianowicie:

1. wiadomosc o nominacji miasta Hel zostala przeslana do Polskiej Agencji Prasowej oraz
wszystkich dziennikarzy sportowych mediów drukowanych, radiowych i telewizyjnych w kraju,

2. wiadomosc o nominacji miasta Hel zostala przeslana do ministerstwa Sportu i Turystyki,
marszalka wojewódzkiego oraz wszystkich urzedów gminnych, miejskich i powiatowych
samorzadowych jednostek terytorialnych w Polsce droga elektroniczn~

3. miasto Hel bedzie reprezentowane podczas uroczystej Gali Konkursu,
4. miasto Hel bedzie promowane w wydawnictwie okazjonalnym zwiazanym z Gala Konkursu,
5. miasto Hel bedzie promowane poprzez media relacjonujace Gale Konkursow~
6. miasto Hel bedzie promowane na stronie internetowej www.qminess.DI przez rok, od 25 marca

2009 roku do konca lutego 2010 roku bezplatnie, w ramach misyjnej dzialalnosci konkursu,
7. miasto Hel, w przypadku zwyciestwa w I Edycji Konkursu Oskary Sportowe Gminess, zostanie

zaproszone do Konwentu Jurorów nominujacych uczestników nastepnych edycji Konkursu
Oskary Sportowe Gminess

Juz sam fakt uzyskania przez niezalezne Jury Konkursu Oskary Sportowe Gminess
nominacji projektu "Hel Miastem Sportu" jest olbrzymia zasluga spolecznosci miasta Hel.

Dzieki wspanialej postawie urzedników, ale tez aktywnych Polaków, miasto Hel bedzie
postrzegane jako miasto sukcesu.

Gratulujemy oraz skladamy uklony Panu Burmistrzowi, spolecznosci miasta Hel oraz
Panskim wspólpracownikom w Urzedzie.

Z wyrazami szacunku

warek Walczak~
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