Załącznik do Uchwały nr 6/18
Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
z dnia 14.06.2018 r.

Regulamin
przyznawania nagród sportowych dla uczniów i studentów
„Sportowiec” Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

§1
1. Nagrody przyznawane są w dziedzinie sportu zawodnikom osiągającym wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. O nagrodę mogą ubiegać się również zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych we
wszystkich kategoriach wiekowych obowiązujących w sporcie.
3. O nagrodę mogą ubiegać się również wybitni sportowcy mieszkańcy powiatu wieluńskiego
z klubów sportowych, które nie mają siedziby na terenie powiatu wieluńskiego.
4. Nagrody przyznaje się zawodnikom, którzy są członkami klubów sportowych i uprawiają
dyscypliny objęte programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk
głuchych lub dyscypliny objęte Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez
Ministerstwo Sportu i Turystki zwanym dalej SSM.
5. Nagrody ustanawia się w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych.

§2
Nagrody przyznawane są zawodnikom za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym,
krajowym współzawodnictwie sportowym:
1. udział w reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy,
2. udział w rozgrywkach Ligi Światowej lub Europejskiej,
3. zajęcie czołowych miejsc (I-V) w Mistrzostwach Polski lub na szczeblu krajowym
współzawodnictwa sportowego.

§3
Kryteria dodatkowe:
1. nienaganna postawa etyczno- moralna,
2. pozytywna opinia macierzystego stowarzyszenia klubu sportowego w przypadku uczniów
ocena co najmniej dobra ze sprawowania za dany rok szkolny i promocja do następnej klasy,
3. dopuszcza się możliwość ubiegania się o nagrodę przez uczniów z oceną poprawną ze
sprawowania, o ile zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania ocena ta związana
jest z nieobecnością ucznia w szkole, a nieobecność jest spowodowana udziałem w
zawodach sportowych; ocena poprawna ze sprawowania wymaga załączenia do wniosku
opisowej opinii wychowawcy szklonego ucznia.

§4
Wysokość nagrody uzależniona jest od:
1. rangi zawodów, na których został osiągnięty wynik stanowiący podstawę przyznania
nagrody,
2. uzyskanej lokaty,
3. liczby zawodników spełniających kryteria wymienione w §1-2
4. komisja przyznaje nagrody w zależności od środków finansowych jakie pozyska, w
przypadku dużej ilości kandydatów kwalifikujących się do nagrody komisja tworzy listę
rezerwową kandydatów. Jeśli zostaną pozyskane dodatkowe środki finansowe na nagrody
wówczas komisja przyznaje je pierwszej osobie z listy rezerwowej
5. spełnienie przez kandydata kryterium osiągniętych wyników sportowych oraz kryteriów
dodatkowych, jest warunkiem koniecznym, aby kandydatura mogła być rozpatrywana przy
przyznawaniu nagrody, lecz nie stanowi gwarancji jego przyznania.

§5
1. Zawodnikom dyscyplin sportu i konkurencji sportowych zespołowych przyznaje się nagrodę
zbiorową dla zespołu, która zostanie przelana na konto klubu sportowego.

§6
W przypadku uzyskania przez zawodnika w danym roku kalendarzowym, więcej niż jednego
wyniku sportowego, o których mowa w § 2, przyznaje się jedna nagrodę za najlepszy z
osiągniętych wyników.

§7
1. Wnioski o przyznanie nagrody składane są przez kluby sportowe, w których zawodnicy są
zrzeszeni.
2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: sportowcy, rodzice(prawni opiekunowie),
trenerzy klubów sportowych.
3. W przypadku osób niepełnoletnich, które ubiegają się o nagrodę, wniosek musi podpisać
rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
4. Wnioski podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu
sportowego, a także kandydat do nagrody albo jego przedstawiciel.
5. Do wniosku powinny zostać załączone kserokopie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia sportowe. Potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy
polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub krajową organizację prowadzącą
współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych. Potwierdzenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko zawodnika,
b)nazwę klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik
c) nazwę zawodów, na których został osiągnięty wynik predysponujący do otrzymania nagrody
d) datę i miejsce rozegrania zawodów
6. Wnioski z niekompletna dokumentacją, nieczytelne, niespełniające wymogów formalnych
lub złożonych po terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję. Wnioski rozpatrzone
negatywnie lub pozostawione bez rozpoznania nie będą zwracane.
7. Fundacja zastrzega sobie prawo publikowania wizerunku i niezbędnych danych o osobach,
którym udzieliła nagrody
8. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe składa się w Biurze
Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl. Kazimierza Wielkiego 2/205 w
wyznaczonym terminie.

§8
1.Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje i opiniuje Komisja ds. nagród sportowych zwana dalej
Komisją.
2. Komisja jest powoływana przez Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego i
funkcjonuje w składzie 5 osób. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele; Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji, Darczyńców.
3. Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki społecznie.
4. Decyzje Komisji są ostateczne- nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do pracy w Komisji składa oświadczenie o
braku powiązań z wnioskodawcami nagród sportowych..

§9
1. Zawodnicy, i ich rodzice lub prawni opiekunowie bądź kluby sportowe

podpisują z

Zarządem Fundacji Umowę o Wypłatę Nagrody określającą w szczególności warunki
wypłaty nagrody.
2. Nagroda sportowa wypłacana będzie jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez
zawodników ich rodziców lub opiekunów prawnych bądź też przez klub sportowy.
3. Każdy zawodnik biorący udział w staraniu o nagrodę sportową „Sportowiec” przed
przystąpieniem do niej oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
we wniosku akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin oraz zmiany zatwierdza Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
5. Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi
Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyznanie nagrody
Załącznik Nr 2 - Deklaracja poufności i bezstronności (dotyczy komisji)
Załącznik Nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Załącznik Nr 4 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka

