Załącznik
do Uchwały Nr 581
Rady Miasta Konina
z dnia 25 października 2017 roku

Regulamin
przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina
za osiągniecie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
oraz za szczególne zasługi dla sportu
§ 1.
Za osiągnięcia sportowe w konkurencjach i dyscyplinach olimpijskich mogą być przyznane
nagrody pieniężne wypłacane ze środków budżetu Miasta Konina. Wysokość minimalnej
nagrody dla zawodnika nie może być niższa niż 1000 złotych dla dyscyplin indywidualnych
i 500 złotych dla zespołowych gier sportowych.
§ 2.
Prawo zgłaszania kandydatów do nagród i wyróżnień mają:
 stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające siedzibę na terenie Miasta Konina,
 Prezydent Miasta Konina,
 redakcje konińskich mediów.
§ 3.
1.
2.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się w terminie do 15 stycznia każdego roku.
Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określa załącznik do niniejszego
regulaminu.
§ 4.

Wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień rozpatruje i przedkłada do podjęcia
decyzji Prezydentowi Miasta Konina komisja złożona z dwóch pracowników merytorycznego
wydziału Urzędu Miejskiego w Koninie oraz dwóch radnych z komisji zajmującej się między
innymi problematyką kultury fizycznej i sportu.
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Kryteria przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina
1.

2.

Dyscypliny indywidualne
1)

do wysokości 15000 złotych za:
 zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich,
 zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy
seniorów;

2)

do wysokości 7000 złotych za:
 zdobycie srebrnego lub brązowego medalu Mistrzostw Świata lub Mistrzostw
Europy Seniorów,
 zdobycie złotego medalu Mistrzostw Świata Juniorów, Juniorów Młodszych,
Młodzieżowych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Europy Juniorów
lub Juniorów Młodszych,
 udział w Igrzyskach Olimpijskich,
 zdobycie miejsca od 1 do 3 w Pucharze Świata lub Europy Seniorów;

3)

do wysokości 5000 złotych za:
 zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów,
 zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata Juniorów lub Juniorów Młodszych,
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Europy Juniorów
lub Juniorów Młodszych;

4)

do wysokości 2500 złotych za:
 zdobycie medalu Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
 zdobycie medalu Mistrzostw Polski Juniorów.

Zespołowe gry sportowe
1)
2)
3)

4)

do wysokości 25000 złotych dla zespołu za zdobycie I miejsca w Pucharze
Świata lub Pucharze Europy,
do wysokości 18000 złotych dla zespołu za zdobycie Mistrzostwa Polski
Seniorów,
do wysokości 15000 złotych dla zespołu za zdobycie Pucharu Polski Seniorów,
II lub III miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, I miejsca w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski lub I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów,
do wysokości 12000 złotych dla zespołu za udział w finałach Mistrzostw Polski
Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych.
§ 5.

1. Prezydent Miasta Konina może przyznać nagrody finansowe także trenerom
i instruktorom sportowców, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokich wyników
sportowych przez swoich zawodników. Wysokość nagrody nie może być wyższa niż
10000 złotych.
2. Wnioskujący o przyznanie nagrody mogą wskazać tylko jednego trenera prowadzącego
zawodnika (drużynę).
3. Prezydent Miasta Konina może przyznać nagrodę finansową za całokształt osiągnięć
w dziedzinie sportu oraz za szczególne zasługi dla sportu działaczom sportowym.
Wysokość nagrody nie może być wyższa niż 10000 złotych.
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4. Każdy spośród nagrodzonych trenerów i działaczy może otrzymać tylko jedną nagrodę
za całokształt działalności i jeden raz za to samo osiągnięcie.
§ 6.
1. Za inne osiągnięcia niż określone w § 4 i 7 Prezydent Miasta Konina może przyznać
wyróżnienia w postaci pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych lub finansowych
o wartości do 1000 złotych.
2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane zawodnikom, którzy:
a) osiągnęli wysoki wynik sportowy, inny niż określony w § 4, o szczególnym
charakterze lub randze,
b) osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze,
c) osiągnęli wysoki wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach, nie objętych
programem igrzysk olimpijskich,
d) osiągnęli wysoki wynik sportowy w zawodach dla osób niepełnosprawnych.
§ 7.
Zawodnikom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych może być
przyznana tylko jedna nagroda, odpowiednia do najwyższego osiągnięcia.
§ 8.
Komisja przedkłada i rekomenduje Prezydentowi Miasta Konina listę zawodników, trenerów
i działaczy, którym mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.
§ 9.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Konina może z własnej
inicjatywy przyznać nagrody rzeczowe, wyróżnienia lub nagrody pieniężne z pominięciem
procedury opisanej w regulaminie.
§ 10.
Nagrody wręcza się co roku podczas uroczystego podsumowania roku sportowego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

