
 
        Załącznik do uchwały nr L/530/14 

        Rady Gminy Suchy Las 

        z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

 

Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

§ 1. 

1. Nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe przyznaje się:  osobom 

fizycznym, będącym mieszkańcami gminy Suchy Las (zwanej dalej „Gminą”) lub będącym 

członkami klubów i stowarzyszeń sportowych lub uczniom placówek oświatowych mających 

siedzibę na terenie Gminy, którzy swoimi wysokimi i wybitnymi osiągnięciami sportowymi 

promują Gminę na arenie międzynarodowej i krajowej. 

2. Istnieje możliwość przyznania nagród pieniężnych trenerom, prowadzącym szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i stowarzyszeniach sportowych 

mających siedzibę na terenie Gminy  i osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności 

sportowej na rzecz Gminy. 

 

§ 2. 

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która uprawia sport, reprezentuje grupę wiekową 

młodzik do 14 lat, junior młodszy do 16 lat, junior starszy do 19 lat lub młodzieżowiec do 23 

lat, która spełnia wymogi §1 ust.1 i jest uczestnikiem igrzysk olimpijskich, Mistrzostw Świata, 

Mistrzostw Europy lub medalistą (miejsce I-III) Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski 

Młodzieżowców, Mistrzostw Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

(Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych), Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

 

         § 3. 

Nagrody sportowe przyznaje Wójt Gminy raz w roku. 

 

§ 4. 

1. Wysokość nagród dla osób fizycznych wynosi: 

a) W kategorii młodzik do 14 lat: 

- I nagroda – 1000 zł (brutto) 



- II nagroda - 800 zł (brutto) 

- III nagroda – 600 zł (brutto) 

b) W kategorii junior młodszy do 16 lat: 

- I nagroda -1500 zł (brutto) 

- II nagroda 1000 zł ( brutto) 

- III nagroda 800 zł (brutto) 

c) W kategorii junior starszy : do 19 lat: 

- I nagroda - 2000 zł (brutto) 

-II nagroda - 1500 zł (brutto) 

-III nagroda - 1000 zł (brutto) 

 d)   W kategorii młodzieżowiec: do lat 23 lat 

- I nagroda -2500 zł (brutto) 

- II nagroda- 2000 zł (brutto) 

- III nagroda- 1500 zł (brutto) 

2. Wójt Gminy może przyznać nagrodę pieniężną w wysokości do 2500 zł (brutto) 

trenerowi za prowadzenie szkoleń zawodników w klubach lub stowarzyszeniach 

sportowych mających siedzibę na terenie Gminy, osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osobie 

wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy. 

3. Wójt Gminy może przyznać nagrodę zbiorową dla drużyn w grach zespołowych 

promujących swoimi wysokimi osiągnięciami sportowymi Gminę na arenie 

międzynarodowej i krajowej. Nagroda dla zespołów jest nagrodą rzeczową mającą na 

celu poprawienie bazy sportowej klubu ( sprzęt sportowy, odzież itp.).   

                                                                   

§ 5. 

1. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody uprawnieni są:  

- klub sportowy zawodnika,  

- związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie,  

- stowarzyszenie działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,  

- dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy 

zwani dalej „wnioskodawcą”. 

2. Wzory wniosków określi Wójt Gminy.  

 

 



       § 6. 

1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do Wójta Gminy w terminie do dnia 15 listopada 

roku poprzedzającego otrzymanie nagrody.  

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zawartych 

w § 1 i § 2  Regulaminu. 

3. Na podstawie wniosków spełniających wymagania formalne i merytoryczne, Wójt 

przekazuje projekt listy przydzielonych stypendiów do Rady Sportu, celem zaopiniowania. 

4.  Rada Sportu opiniuje projekt do 30 listopada po zapoznaniu się z wnioskami. 

5.  Nagrody przyznaje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

 


