Załącznik nr 1
do uchwały nr X/ 99/2011
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

§1
Regulamin określa:
1. wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;
2. rodzaje wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz zasady i tryb ich
przyznawania.
§2
1. Osoba fizyczna lub trener, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinna posiadać wysokie lub
o niewymiernym charakterze osiągnięcia sportowe oraz godnie reprezentować Gminę
Pobiedziska.
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i wysoko
punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym we wszystkich kategoriach
wiekowych, w szczególności:
−
w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
−
w igrzyskach paraolimpijskich,
− akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub
Pucharze Europy lub zawody międzynarodowe,
− w mistrzostwach Polski – do trzeciego miejsca.
3. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle
rzadkie dokonania sportowe.
4. Przyznanie nagród i wyróżnień oraz ich wysokość będą uzależnione od znaczenia danego sportu
dla jednostki samorządu terytorialnego oraz od osiągniętego wyniku sportowego.

§3
Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację
zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
§4
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia
wyróżniających się osób w zespole.

indywidualne oraz zespołowe – dla

§5
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy na wniosek:
a) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach,
b) Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
c) Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska,
d) organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie
Pobiedziska,
e) związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,
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f)

klubu sportowego, w którym zrzeszona jest osoba fizyczna.

§ 6
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
a) dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz
nazwę szkoły, uczelni lub zakładu pracy;
b) dane dotyczące klubu sportowego, w tym: nazwę i adres siedziby;
c) dane dotyczące dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach, uzasadniające
przyznanie nagrody lub wyróżnienia wraz z dokumentacją potwierdzającą, w
przypadku gier zespołowych wymagana jest opinia trenera;
d) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej
wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.
§7
Wnioski składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w terminie do dnia 15
stycznia roku, następującego po roku, w którym wynik został osiągnięty.
§8
Wnioski złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
§9
Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Radę Sportu Gminy Pobiedziska.
§ 10
1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej przyznana osobie fizycznej nie
może przekroczyć kwoty 1 200 złotych w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust. 2, przyznaje się nagrody, których
łączna wysokość lub wartość nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 2 000
złotych.
4. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej przyznana trenerowi nie może
przekroczyć kwoty 2 500 złotych w danym roku kalendarzowym.
§ 11
1. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, plakietki, medale, książki, strój sportowy i sprzęt sportowy
związany z uprawianą dyscypliną, drobne upominki rzeczowe, dyplomy i listy pochwalne.
2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 300 złotych w danym roku
kalendarzowym.
§ 12
Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Miasta i Gminy lub upoważniona przez niego osoba.
§ 13
Informacje o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
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