Załącznik do uchwały nr XXXIII/315/2021
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za
osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym oraz nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym.
§ 1.
Nagrody i wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zwane dalej nagrodami
i wyróżnieniami, przyznaje Zarząd Powiatu Nowotomyskiego.
§ 2.
1.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom lub trenerom zameldowanym
na stałe na terenie powiatu nowotomyskiego lub zawodnikom/trenerom klubu,
mającego siedzibę na terenie powiatu nowotomyskiego za indywidualne lub
drużynowe zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca lub trenerom klubu, którzy
się do tego przyczynili, w jednej z niżej wymienionych kategorii zawodów:
1) Mistrzostwach Polski,
2) Pucharze Świata,
3) Pucharze Europy,
4) Pucharze Polski,
5) Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
6) Mistrzostwach Polski Juniorów,
7) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
8) Mistrzostwach Polski Dzieci.
2.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom/trenerom zameldowanym na
stałe na terenie powiatu nowotomyskiego lub zawodnikom/trenerom klubu
mającego siedzibę na terenie powiatu nowotomyskiego za udział w jednej z niżej
wymienionych kategorii zawodów:
1) Igrzyskach Olimpijskich,
2) Igrzyskach Paraolimpijskich,
3) Mistrzostwach Świata,
4) Mistrzostwach Europy.

Wysoki wynik sportowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku.
§ 3.
1.
Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.
2.
Wyróżnienia mogą mieć formę medali, pucharów, statuetek i dyplomów.
3.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się
corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Nowotomyskiego.
4.
Formę i wysokość poszczególnych nagród i wyróżnień ustala każdorazowo
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego biorąc pod uwagę rangę zawodów oraz zasięg
imprezy, podczas której osiągnięto wysoki wynik.
5.
W przypadku uzyskania przez zawodnika w danym roku kalendarzowym więcej
niż jednego wyniku sportowego, o którym mowa w § 2, przyznaje się jedną
nagrodę za najlepszy wynik spośród osiągniętych przez zawodnika.
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§ 4.
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, zwany dalej „wnioskiem”, mogą
składać:
jednostki organizacyjne realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu,
związki sportowe lub kluby sportowe,
osoby fizyczne,
inne podmioty.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
oznaczenie wnioskodawcy,
dane osobowe zawodnika,
uzasadnienie zawierające charakterystykę osiągniętych wyników sportowych.
Wniosek musi być sporządzony w formie papierowej, opieczętowany (nie
dotyczy osób fizycznych składających wniosek) i podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Formularz wniosku stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
Wnioski niewłaściwie wypełnione lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody/wyróżnienia.

§ 5.
Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających
uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 przez kandydata/kandydatów
do nagrody/wyróżnienia.
§ 6.
1. Wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2, składa się w terminie od 2 stycznia
do 31 stycznia każdego roku na adres Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
może, z własnej inicjatywy, przyznać nagrody i wyróżnienia, zarówno
zawodnikom, trenerom, jak i klubom sportowym, organizacjom pozarządowym
(zajmującym się sportem dzieci i młodzieży) w każdym czasie, z pominięciem
procedury składania wniosków.
§ 7.
1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia rozpatruje pod względem
formalnym właściwy wydział Starostwa Powiatowego.
2. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego rozpatruje wnioski pod względem
merytorycznym i podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia do
dnia 31 marca roku, w którym wniosek złożono.
3. Przyznane nagrody lub wyróżnienia zostaną przekazane podczas uroczystego
spotkania, które odbędzie się w pierwszym półroczu roku, w którym wniosek
złożono.

