
REGULAMIN  W  SPRAWIE  ZASAD  I  TRYBU  PRZYZNAWANIA  WYRÓŻNIEŃ 
I  NAGRÓD  ZA  WYBITNE  OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE  ORAZ  OKREŚLENIA 
RODZAJÓW WYRÓŻNIEŃ I WYSOKOŚCI NAGRÓD.

§ 1.

Zawodnikom  nieposiadającym  licencji  zawodnika,  osiągającym  wysokie  wyniki 

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznawane 

wyróżnienia i nagrody.

§ 2.

1. Wyróżnieniami, przyznawanymi zawodnikom, o których mowa w § 1 są:

1) dyplomy i listy gratulacyjne,

2) puchary, statuetki, plakietki,

3) drobne upominki rzeczowe.

2.  Wyróżnienie  za  osiągnięcie  wysokich  wyników sportowych  może  otrzymać  zawodnik, 

który:

1) jest  mieszkańcem Gminy Swarzędz  lub działa  w klubie  sportowym,  mającym siedzibę 

na jej terenie;

2) czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;

3) godnie reprezentuje Miasto i Gminę Swarzędz, wykazuje nienaganną postawę sportową 

i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.

§ 3.

1. Ustala się następujące rodzaje nagród, zwane dalej nagrodami:

1) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 3000 zł za:

a) ustanowienie rekordu świata,

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

2) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2400 zł za:

a) ustanowienie rekordu Europy,

b) zajęcie od czwartego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

3) nagroda finansowa w wysokości maksymalnie 2000 zł za:

a) ustanowienie rekordu Polski,

b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub 

imprezie o równorzędnej randze,



c)  udział  w  Igrzyskach  Olimpijskich,  Paraolimpijskich,  Mistrzostwach  Świata  lub 

Mistrzostwach Europy,

d)  zakwalifikowanie  się  do  Kadry  Narodowej  Polski  i  brał  udział  w  zawodach  jako 

reprezentant Polski.

2.  O wysokości  nagród  w przypadku  osiągnięć  niewymienionych  w §  3  ust.  1  decyduje 

Komisja do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych.

3. Nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników sportowych może otrzymać zawodnik, który 

spełnia warunki zawarte w § 2 ust. 2 oraz ukończył 16 lat .

§ 4.

Postanowienia § 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do zawodników posiadających licencję 

zawodnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 

Nr  155,  poz.  1298  z  późn.  zm.),  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki  sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: stowarzyszenia kultury fizycznej, związki 

i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

w terminie do 30 listopada.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe zawodnika,

3) informację o kwalifikacjach i osiągnięciach sportowych zawodnika,

4)  oświadczenie  zawodnika  o wyrażeniu  zgody na  zbieranie  i  przetwarzanie  jego danych 

osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu wyróżnienia 

lub nagrody.

4. Wniosek powinien być udokumentowany poniższymi załącznikami:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika;

2) dokumenty potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wzywa się wnioskodawcę 

do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) złożenia po terminie;

b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;

c) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.



7. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 6.

1. Burmistrz  Miasta i  Gminy w terminie do 31 grudnia danego roku powołuje,  w drodze 

Zarządzenia, Komisję do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych, zwaną dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzi 5 osób, w tym trzech radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu.

3. Do kompetencji Komisji, należy w szczególności:

1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,

2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym.

4.  Komisja  po  zaopiniowaniu  wniosków  niezwłocznie  przedkłada  swoje  propozycje 

Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  celem  podjęcia  decyzji  zarówno  w  zakresie 

przyznania nagrody lub wyróżnienia, jak i wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia.

§ 7.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.


