Regulamin zatwierdzony uchwałą zarządu WKK nr.19 z dnia 19 kwietnia 2017r.

Regulamin nagradzania i wyróżniania zawodników i ich trenerów za osiągane wyniki
sportowe
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
-zawodniku - należy przez to rozumieć sportowca, uprawiającego kolarstwo na podstawie innej niż
umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna i nie otrzymującego za to wynagrodzenia.
§1
Wydatki związane z przyznaniem nagród i wyróżnień pokrywane są z budżetu Stowarzyszenia
Wieruszowski Klub Kolarski
§2
1.
Wysokość nagród jest ustalana przez Zarząd WKK Wieruszów i uzależniona jest od
możliwości finansowych Klubu.
2.
Zawodnicy mogą otrzymać od Zarządu WKK Wieruszów nagrodę pieniężną za wybitne
osiągnięcia sportowe na szczeblu centralnym i międzynarodowym w wysokości:
a/ 800,00 zł – za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
b/ 700,00 zł – za udział w Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Europy Juniorów;
c/ 600,00 zł – za udział w charakterze członka Kadry Narodowej lub Kadry Narodowej Juniorów
powołanej przez PZKol. w innych zawodach międzynarodowych,
d/ 300,00 zł – 500,00 zł - za zajęcie 1 – 3 miejsca w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski oraz
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży , w poszczególnych kategoriach wiekowych;
e/ 100,00 zł – 300,00 zł – za zajęcie 4 – 10 miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski;OOM;
f/ 100,00 zł – 300,00 zł – za zajęcie 1 – 3 miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Makroregionu
3.

Zawodnicy mogą także otrzymać od Zarządu WKK Wieruszów wyróżnienia w formie:

1.

dyplomów;

2.

listów gratulacyjnych.

4.
Wyróżnienia mogą być również przyznawane za inne znaczące osiągnięcia sportowe, nie
wymienione w § 2 lub szczególne zachowanie się zawodnika godne naśladowania.

§3
1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrodę są:
a) bezpośredni trener zawodnika,
b) członkowie Zarządu WKK Wieruszów
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§4

1. Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania nagrody oraz jej wysokości podejmuje
Zarząd WKK Wieruszów w formie uchwały.
§5
1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika nie może przekroczyć kwoty 800 zł.
§6
1. Wnioski o nagrodę składa się jeden raz w roku w terminie do 30 pażdziernika za rok, w którym
zawodnik uzyskał znaczące wyniki.
§7
Nagrody wręcza Prezes lub V-ce Prezes Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego podczas
organizowanych przez klub uroczystego podsumowania roku startowego z zaproszonymi gośćmi
§8
Nagrody wg tegoż regulaminu mogą być również przyznawane trenerom zasłużonym w uzyskaniu
przez zawodnika wyników określonych w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu.

Załącznik do uchwały Nr //2017 Zarządu WKK Wieruszów z dnia 2017r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPORTOWEJ
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA
- imię i
nazwisko ………………………………………………………………………………………………
…………....
- data i miejsce
urodzenia ……………………………………………………………………………………………
……………....
- miejsce zameldowania - pełny
adres …………………………………………………………………………………………………
……….... ……………………………………………………………………………………………
……………....
- adres do korespondencji i telefon
kontaktowy ……………………………………………………………………………………………
…………….... ………………………………………………………………………………………
…………………....
II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH W OSTATNIM
ROKU …………………………………………………………………………………………………
……….... ……………………………………………………………………………………………
…………….... ………………………………………………………………………………………
………………….... …………………………………………………………………………………
………………………....
Data wypełnienia wniosku: …………………
Podpis wnioskującego …...........................

DECYZJA ZARZĄDU
Przyznano nagrodę w wysokości ……………………
Odmówiono przyznania nagrody z
powodu ……………………………………………………………. …………………........................
.............
(podpisy Członków Zarządu)

