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UCHWAŁA NR XXV/22§/18
RADY GMINY ADAMOW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za
osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.l0, an. 18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017, poz. 1875 zpóźn.zm.) oraz art.3l iart. 35 ust. 5 i 6 ustawy z25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2017, poz. 1463 z póżn. zm). Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla

zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe.

2. Warunki itryb przyznawania nagród iwyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej zwanych dalej działaczami.

§ 2. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla:
l.Zawodników będących mieszkańcami Gminy Adamów lub zawodnikami działającymi wklubie

sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Adamów, za osiągnięte wyniki sportowe szczególnie
w dyscyplinach sportowych, o których mowa w §8.

2. Trenerów lub działaczy zamieszkujących na terenie gminy Adamów i wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej na rzecz Gminy Adamów, uwzględniając całokształt pracy szkoleniowej,
menadżerskiej, działalność wychowawczą, popularyzację dyscypliny sportowej, 0 której mowa w §8.

§3. Nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być przyznawane
w systemie trzystopniowym:

l.Nagroda lstopnia, za ustanowienie rekordu Polski, Europy ,Świata lub za udział wzawodach
sportowych 0 randze Mistrzostw Swiata, Europy lub Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich.

2. Nagroda Il stopnia za zajęcie co najmniej 10 miejsca wzawodach sportowych orandze Mistrzostw
Polski, w tym organizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.

3. Nagroda lll stopnia, za zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w zawodach na poziomie województwa,
w tym organizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.

§4. Nagrody dla zawodników mogą zostać przyznane za wysokie osiągnięcia sportowe wsportach
indywidualnych (zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej) oraz w grach zespołowych.

§5. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w §3 swoją
postawą, zachowaniem, zachowaniem fair play oraz osiągniętymí wynikami sportowymi promuje Gminę
Adamów.

§ 6. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w wysokościach:
I. Nagroda l stopnia do 1.000,00 zł brutto.
2. Nagroda II stopnia do 800,00 zł brutto.
3. Nagroda Ill stopnia do 600,00 zł brutto.
4. W przypadku osiągnięć w grach zespołowych oraz konkurencjach drużynowych wsportach

indywidualnych przyznaje się nagrodę zbiorową zdanego stopnia dla zespołu zzastosowaniem równych
udziałów pomiędzy osoby wchodzące wjego skład.

§7. Ustala się następujące wysokości nagród dla trenerów lub innych osób wyróżniających się
w działalności sportowej:
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