
Załącznik do Uchwały Nr VI/29/220/2021 

       Rady Powiatu Ciechanowskiego 

       z dnia 25 stycznia 2021 roku 

 

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz      

    rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz  

    nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki    

   sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym . 

2. Nagrody przyznawane są zawodnikom za wyniki sportowe we współzawodnictwie   

    sportowym oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie  

    wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich  

    przyznania. 

4. W jednym roku można otrzymać tylko jedną nagrodę na podstawie niniejszego  

    regulaminu. 

 

§ 2 

1. Nagrody za wyniki sportowe mogą otrzymać zawodnicy, którzy : 

1) są związani z powiatem ciechanowskim poprzez miejsce zamieszkania lub  

    reprezentowanie klubu sportowego, stowarzyszenia prowadzącego działalność statutową  

    w zakresie kultury fizycznej lub uczniowskiego klubu sportowego mającego swoją  

    siedzibę na terenie powiatu ciechanowskiego   oraz 

2) osiągnęli wyniki sportowe zasługujące na wyróżnienie, z uwagi na całokształt  

    okoliczności związanych z ich osiągnięciem. 

2. Nagrody są przyznawane w szczególności w następujących dyscyplinach : lekkoatletyka,  

    pływanie, kolarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, sporty                

    walki, podnoszenie ciężarów. 



§ 3 

Wnioski o przyznanie nagród sportowych dla zawodników mają prawo składać : 

    1) kluby sportowe, stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w zakresie kultury  

        fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe, w których zrzeszony jest  zawodnik, 

    2) trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe. 

 

§ 4 

1. Wysokość nagrody dla zawodnika za osiągnięcia w sportach indywidualnych  

     i zespołowych wynosi do 5000 zł  i uzależniona jest od : 

     1) rangi zawodów, w których osiągnięty został wynik sportowy będący podstawą do    

        przyznania nagrody, oraz 

     2) uzyskanej przez zawodnika/ zespół zawodników lokaty we współzawodnictwie  

         sportowym. 

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół w danym roku kalendarzowym 

dwóch lub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 2 przyznaje się jedną 

łączną nagrodę za osiągnięte wyniki. 

 

§ 5 

1. Nagroda może być przyznana trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników  

    osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym    

    współzawodnictwie sportowym. 

2. Trenerzy muszą wykazać osiągnięcia sportowe trenowanych zawodników w formie  

    dyplomu, komunikatu lub oświadczenia. 

3. Nagroda może być przyznana na pisemny wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia  

    prowadzącego działalność statutową w zakresie kultury fizycznej, w którym trener  

    prowadzi szkolenie zawodników. 

 

§ 6 

Wysokość nagrody dla trenera wynosi do 5000 zł i jest uzależniona od rangi zawodów i  

wyników sportowych osiąganych  przez szkolonych zawodników. 

 



§ 7 

1. Nagrody dla zawodników i trenerów przyznawane są za wyniki sportowe osiągnięte                   

    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do Starostwa Powiatowego  

    w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów w terminie do 31 marca  

    danego roku. 

3. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody finansowej dla osoby fizycznej za  

    osiągnięte wyniki sportowe, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu     

    oraz wzór wniosku o nagrodę dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników  

    osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym  

    współzawodnictwie sportowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  

    regulaminu. 

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych przez klub  

    sportowy/ stowarzyszenie prowadzące działalność statutową w zakresie kultury  

    fizycznej/ trenera za zgodność z oryginałem, które potwierdzają osiągnięcia  

    zawodnika a w przypadku trenera - osiągnięcia sportowe trenowanych zawodników,  

    w formie dyplomu, komunikatu lub oświadczenia. 

 

§ 8 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. W takim 

przypadku nie mają zastosowania przepisy § 7. 

 

§ 9 

1. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w formie uchwały. 

2. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego może pozbawić zawodnika lub trenera nagrody, gdy 

    została ona przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji.  

 

§ 10 

Nagrody wypłacane są w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w kasie Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku 

przez zawodnika lub trenera, a w przypadku osoby niepełnoletniej – przez rodzica lub przez 

opiekuna prawnego. 



§ 11 

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości. 


