
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mikołajkach 

 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaje wyróżnień oraz wysokość 

nagród pieniężnych przyznawanych zawodnikom reprezentującym Gminę Mikołajki, którzy 

osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich 

trenerom. 

 

I Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych 

 

1. Wyróżnienia mogą być przyznawane: 

 

1) zawodnikom posiadającym licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, reprezentującym Gminę Mikołajki; 

 

2) zawodnikom nie posiadającym licencji zawodnika uprawniającej do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym, reprezentującym Gminę Mikołajki, zwanym dalej „zawodnikami”. 

 

2. Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w kategoriach: 

 

1) junior; 

 

2) młodzieżowiec; 

 

3) senior. 

 

3. Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, którzy: 

 

1) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski; 

 

2) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub 

igrzyskach olimpijskich głuchych, w mistrzostwach świata lub Europy, w akademickich mistrzostwach 

świata, na uniwersjadach letnich lub zimowych, Mistrzostwach Polski; 

 

3) uzyskali nominację do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich; 

 

4) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach objętych systemem współzawodnictwa sportu dzieci i 

młodzieży; 

 

5) zdobyli inne znaczące osiągnięcia sportowe promujące Gminę Mikołajki 

 

4. Wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom współpracującym z zawodnikami, którzy nie 

posiadają licencji zawodnika i osiągnęli następujące wyniki: 

 

1) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski; 

 



2) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub 

igrzyskach olimpijskich głuchych, w mistrzostwach świata lub Europy, w akademickich mistrzostwach 

świata, na uniwersjadach letnich lub zimowych, Mistrzostwach Polski; 

 

3) uzyskali nominację do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich; 

 

4) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach objętych systemem współzawodnictwa sportu dzieci i 

młodzieży; 

 

5) zdobyli inne znaczące osiągnięcia sportowe promujące Gminę Mikołajki 

 

5. Wyróżnieniami dla zawodników i trenerów zawodników, którzy nie posiadają licencji zawodnika są  

    w szczególności: 

 

1) plakietki; 

 

2) puchary; 

 

3) statuetki; 

 

4) dyplomy; 

 

5) patery; 

 

6) medale; 

 

7) książki. 

 

6. Nagroda pieniężna dla zawodników posiadających licencję zawodnika i nie posiadających licencji 

zawodnika przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, zwana dalej „nagrodą”, może być przyznawana zawodnikom (osobom 

fizycznym) wyłącznie w kategorii seniorów. 

 

7. Nagroda pieniężna dla zawodnika posiadającego licencję zawodnika i nie posiadającego licencji 

zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych 

objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy może być 

przyznana za: 

 

1) ustanowienie rekordu świata, zdobycie medalu Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk 

Paraolimpijskich do wysokości 10.000,00 zł; 

 

2) ustanowienie rekordu Europy, zdobycie medalu Mistrzostw Europy do wysokości 6.000,00 zł; 

 

3) zdobycie kwalifikacji olimpijskich, paraolimpijskich do wysokości 5.000,00 zł; 

 

4) ustanowienie rekordu Polski, medalu Mistrzostw Polski do wysokości 4.000,00 zł, 

 

5) nagroda dla zawodnika, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, 

promującego Gminę Mikołajki do wysokości 3.000,00 zł. 

 



8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej 

wysokich wyników sportowych, przyznaje się jedną nagrodę. 

 

9. Nagroda pieniężna dla trenera, którego zawodnik nie posiadający licencji zawodnika osiągnął 

wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich i 

paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy lub ustanowił rekord Polski, Europy, świata może być 

przyznana do wysokości 3.000,00 zł. 

 

II. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych 

 

1. Z wnioskami o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień mogą występować kluby sportowe, 

działające wyłącznie na terenie Gminy Mikołajki, Burmistrz Miasta Mikołajki oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Mikołajkach. 

 

2. Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród składane są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 

Mikołajkach do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Wzór wniosku stanowi załącznik do 

niniejszych zasad. 

 

3. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Mikołajki. 

 

4. Środki finansowe przeznaczone na wyróżnienia i nagrody pieniężne są planowane w budżecie gminy 

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport. 

 

5. Burmistrz Mikołajek uwzględniając złożone wnioski, przyznaje wyróżnienia i nagrody pieniężne, 

oraz określa ich rodzaj i wysokość. 

 

6. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

7. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnień i ustalania wysokości nagród pieniężnych jest 

reprezentowany poziom sportowy. 

 

8. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się  do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej UMiG oraz w BIP-ie. 


