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II Opolski Plebiscyt Żeglarski "Dar Opola" - do 24 lutego
będą zbierane kandydatury
To propozycja dla opolskich żeglarzy, wodniaków a także sympatyków szant i żeglowania.
Opolskie Stowarzyszenie Muzyczne 'Pieśni spod żagli' ogłosiło II Opolski Plebiscyt Żeglarski „Dar
Opola”. Do plebiscytu można się zgłosić samemu, można też zgłaszać innych. Plebiscyt dotyczy
opolskiego żeglarstwa, obejmuje lata 2017-2018. Kandydatury będą zbierane do 24 lutego w
siedmiu kategoriach.
Ideą przedsięwzięcia jest wyciągnięcie na piedestał tych, którzy rozwijają i promują opolskie
żeglarstwo, tych którzy się nim bawią i tych którzy dopiero zaczynają łapać żeglarskiego bakcyla.
<br /> <br /> Kandydatury będą zbierane do 24 lutego. Kolejnym etapem będzie głosowanie.
Kapituła Opolskich Kapitanów wyłoni laureatów w siedmiu kategoriach, a internauci stoczą bitwę
morską, w której przyznają złoty, srebrny i brązowy „Nagiel Daru Opola” na najlepsze trzy
kandydatury ze wszystkich kategorii łącznie. <br /> <br /> Oto siedem kategorii, do których
można zgłaszać kandydatury: <br /> <ol> <li>Żeglarz roku</li> <li>Rejs roku</li>
<li>Wydarzenie żeglarskie roku</li> <li>Sportowiec roku</li> <li>Zdjęcie żeglarskie roku</li>
<li>Film żeglarski roku</li> <li>Opowieść roku.</li> </ol>Więcej informacji na specjalnie
powstałej stronie internetowej <span style="font-weight: bold;"><a href="https://daropola.pl/"
target="_blank" title="Przejdź na stronę II Opolskiego Plebiscytu Żeglarskiego " dar=""
opola""="">https://daropola.pl/</a></span>. Tam także znajduje się regulamin ze
szczegółowymi zasadami uczestnictwa w plebiscycie, zarówno w charakterze głosującego, jak i
nominowanego. Wielki finał II Opolskiego Plebiscytu Żeglarskiego "Dar Opola" planowany jest w
marcu.<br /> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;
font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height:
inherit; vertical-align: baseline;"><br /> </p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px;
padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;
font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">Przypomnijmy, że przez cały
2017 rok na antenie Radia Opole emitowany był cykl <span style="font-variant-numeric: inherit;
font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; box-sizing: border-box;
margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: color 0.2s ease-in-out
0s, border-color 0.2s ease-in-out 0s; font-weight: bold;"><a href="418,0,z-pokladu-daru-opola"
target="_blank" title="Przejdź na podstronę audycji">Z pokładu Daru Opola</a></span>, w
którym Ryszard Sobieszczański prezentował działalność opolskich żeglarzy (wszystkie odcinki
cyklu wciąż są do odsłuchania na naszej stronie), a pierwszy plebiscyt żeglarski odbył się w Opolu
rok temu - <span style="font-weight: bold;"><a
href="100,227663,wspomnienia-wystawa-i-setki-opowiesci-zeglarze-z" target="_blank">zobacz
relację</a></span>. <span helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" verdana,=""
sans-serif;="" font-size:="" 17.325px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,=""
255);"=""><br /> <br /> </span></p> Radio Opole II Opolski Plebiscyt Żeglarski "Dar Opola"

objęło patronatem medialnym.

