Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego Wyróżnienia Miasta
Jaworzna
§1
Niniejszy regulamin określa:
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wysokość nagród za wyniki sportowe we współzawodnictwie
indywidualnym i zespołowym,
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień za wyniki sportowe we
współzawodnictwie indywidualnym i zespołowym.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) nagrodzie – należ przez to rozumieć „Sportową Nagrodę Miasta Jaworzna”,
2) wyróżnieniu – należy przez to rozumieć „Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna”,
3) zawodniku – należy przez to rozumieć mieszkańca Miasta Jaworzna lub członka klubu sportowego
mającego swoją siedzibę w Jaworznie, który uprawia określoną dyscyplinę sportu,
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jaworzna,
5) mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Jaworzna,
6) wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień,
7) komisji – należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski o nagrody i wyróżnienia.
§3
Liczba, rodzaj i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród i wyróżnień jest
uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.
§4
Przepisy niniejszego regulaminu, w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianej w niej
nagrody lub wyróżnienia, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Miasta
Jaworzna do ich przyznania.
§5
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu miasta.
2. Wyróżnieniem może być medal, patera, puchar lub dyplom.
§6
Nagrody dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu mogą być przyznane za osiągnięcia
sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych obejmujących również
zawodników niepełnosprawnych:
1) Nagroda I stopnia za zdobycie medalu lub udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
3) Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Pucharu Europy,
4) Nagroda IV stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski.
§7
Nagrody w dyscyplinach indywidualnych ustala się w następujących wysokościach:
1) Nagroda I stopnia od 5 000 zł do 15 000 zł,
2) Nagroda II stopnia od 2 000 zł do 10 000 zł,
3) Nagroda III stopnia od 1 000 zł do 5 000 zł,
4) Nagroda IV stopnia od 500 zł do 3 000 zł,

§8
Nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny,
w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych. Nagrody mogą być
przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie czterostopniowym:
1) Nagroda I stopnia za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
3) Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz awans
do najwyższej klasy rozgrywkowej,
4) Nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych.
§9
Nagrody w dyscyplinach zespołowych ustala się w następujących wysokościach:
1) Nagroda I stopnia od 5 000 zł do 15 000 zł,
2) Nagroda II stopnia od 2 000 zł do 10 000 zł,
3) Nagroda III stopnia od 1 000 zł do 8 000 zł,
4) Nagroda IV stopnia od 300 zł do 3 000 zł
§ 10
W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku dwóch lub kilku wysokich wyników sportowych
o których mowa w § 6 i § 8, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.
§ 11
Wyróżnienie w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy którzy osiągnęli
wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w zawodach sportowych
wymienionych w § 6 pkt 2, 3 i 4 oraz w § 8 pkt 2, 3, którzy nie zdobyli medalu.
§ 12
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:
1) właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
2) radny Rady Miejskiej w Jaworznie,
3) pełnoletni zawodnik niezrzeszony w klubie sportowym,
4) jeden z rodziców (prawnych opiekunów zawodnika), w przypadku zawodników niepełnoletnich
niezrzeszonych w klubie sportowym,
5) dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia winien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (pełna nazwa lub imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu),
2) dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania),
3) krótką charakterystykę zawodnika,
4) szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku.
3. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem nagrody
lub wyróżnienia.
4. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
§ 13
1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia rozpatruje komisja.
2. Liczbę członków komisji oraz jej skład osobowy, w tym przewodniczącego ustala Prezydent w drodze
zarządzenia.
3. Do zadań komisji należy:
1) analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla
miasta,
2) wyłonienie kandydatów do nagrody lub wyróżnienia,
3) zaproponowanie wysokości nagrody lub rodzaju wyróżnienia dla poszczególnych zawodników.
4. Do zadań przewodniczącego należy:
1) zwołanie posiedzeń komisji,
2) organizacja pracy komisji,

3) przedłożenie Prezydentowi listy kandydatów do nagrody lub wyróżnienia wraz z propozycjami
wysokości nagrody lub rodzajem wyróżnienia dla poszczególnych zawodników.
5. W posiedzeniach komisji mogą, na zaproszenie jej przewodniczącego, uczestniczyć w charakterze
konsultantów, osoby spoza jej składu, wyłącznie z głosem doradczym.
§ 14
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent. Decyzję o ich przyznaniu Prezydent wydaje w drodze
zarządzenia.
2. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Listę sportowców, którym Prezydent przyznał nagrodę lub wyróżnienie zamieszcza się na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

