Załącznik nr 1
Regulamin ustalający zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Kraśnik
za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 1. Niniejsze zasady określają:
1. Stypendia sportowe dla zawodników zwane dalej stypendiami za osiągnięte wyniki
sportowe.
2. Nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. 1. Ustanawia się stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach lub
konkurencjach objętych programem ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.
2. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych
sportowo.
§ 3. Stypendium przyznane jest raz w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane
jednorazowo.
§ 4. Stypendium może otrzymać zawodnik reprezentujący Miasto Kraśnik lub klub
sportowy z terenu Miasta Kraśnik.
§ 5. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące warunki:
1. Spełnia przynajmniej jedno kryterium sportowe wymienione w § 6.
2. Wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega powszechnie
obowiązujących norm społecznych.
§ 6. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia przynajmniej jedno
z poniższych kryteriów:
1) Pierwszego stopnia:
a) jest medalistą Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy (grupy wiekowe od juniora
młodszego do seniora włącznie);
b) reprezentował Kraj podczas Igrzysk Olimpijskich;
c) jest medalistą Mistrzostw Polski Seniorów.
2) Drugiego stopnia:
a) reprezentował Polskę na zawodach międzynarodowych będąc członkiem kadry
narodowej;
b) jest członkiem drużyny, która osiągnęła lokatę 1-8 w Mistrzostwach Polski (grupy
wiekowe od juniora młodszego do seniora włącznie) organizowanych przez odpowiedni
Polski Związek Sportowy, spośród 4 dyscyplin – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
i koszykówka;
c) jest medalistą Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (grupy wiekowe od
juniora młodszego do młodzieżowca włącznie).
3) Trzeciego stopnia:
a) jest członkiem kadry województwa (grupy wiekowe od juniora młodszego do seniora
włącznie);

b) jest członkiem drużyny, która osiągnęła awans do półfinałów Mistrzostw Polski
(grupy wiekowe od młodzika do seniora włącznie) organizowanych przez odpowiedni Polski
Związek Sportowy, spośród 4 dyscyplin – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
i koszykówka;
c) jest medalistą Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików;
d) zdobył miejsce 4-8 Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(grupy wiekowe od juniora młodszego do seniora włącznie) lub w pływaniu plasuje się do
8 miejsca w rankingu ogólnopolskim.
2. W grach zespołowych stypendium może otrzymać maksymalnie 150% składu
osobowego zawodników występujących na boisku zgodnie z regulaminem dyscypliny.
3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych, o których mowa w ust 1 , zawodnikowi przysługuje stypendium
za najwyższe osiągnięcie.
§ 7. Wysokość stypendium ustala się następująco:
1) 2000 - 5000 zł - pierwszego stopnia;
2) 1000 - 1500 zł - drugiego stopnia;
2) 300 - 500 zł – trzeciego stopnia.
§ 8. Ustanawia się nagrody dla trenerów prowadzącym szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym.
§ 9. 1. Nagrody mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie sportowe
zawodników reprezentujących miasto Kraśnik, osiągających wysokie wyniki sportowe
w danym roku kalendarzowym, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. Wysokość nagrody dla trenera nie może przekroczyć wysokości stypendium
dla podopiecznego osiągającego najwyższe wyniki sportowe.
§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz nagrody może wystąpić trener,
zawodnik, stowarzyszenie kultury fizycznej lub klub sportowy, w którym zawodnik, trener
odnosi sukcesy.
2. Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta Kraśnik w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wyjątkiem jest rok 2017, gdzie
złożenie dokumentacji dotyczącej roku poprzedniego jest do 28 lutego.
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium oraz nagród opiniuje Komisja powołana
zarządzeniem Burmistrza Miasta Kraśnik, określającym jego skład osobowy i tryb działania.
2. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Kraśnik listę kandydatów do stypendiów
oraz nagród wraz z opinią, o której mowa w ust 1.
§ 12. 1. Stypendia oraz nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Kraśnik.
2. Wykaz zawodników oraz trenerów, którzy otrzymali stypendia lub nagrody, ogłaszany
jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Kraśnik i na stronie internetowej Miasta Kraśnik.
§ 13. 1. Burmistrz Miasta Kraśnik pozbawia stypendium w przypadku gdy zawodnik:
1) Zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego.
2) Zakończy karierę sportową.
3) Zostanie zdyskwalifikowany lub zawieszony w prawach zawodnika przez polski związek
sportowy, klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej.

§ 14. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub klub sportowy ma obowiązek niezwłocznie
pisemnie zawiadomić Burmistrza Miasta Kraśnik o wystąpieniu okoliczności, o których
mowa w § 13 ust. 1.
§ 15. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1. Wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
2. Złożenia wniosku po terminie.
3. Nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia
wezwania.
§ 16. 1. Wniosek należy wypełnić pismem komputerowym lub drukowanym (czytelnym).
2. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub ich
kserokopie.

