                                                                          
                                                                                                                                                                                                       

Załącznik
do Uchwały Nr LXIII/1447/2010     
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 9 listopada 2010 roku 



Regulamin
przyznawania Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta Bielska-Białej
dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

I. Warunki przyznawania nagród 


1.	Nagroda dla zawodników w kategorii seniorów może być przyznana za osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego tj. miejsca I – III w dyscyplinach olimpijskich, w następujących zawodach:
	Igrzyska Olimpijskie,

Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy,
Mistrzostwa Polski organizowane przez Polskie Związki Sportowe, 
	awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich.


2. Prezydent  Miasta  może w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach przyznać nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach nieujętych w ust. 1.

3. Nagroda za osiągnięcia wymienione w ust. 1 pkt 1 – 3 przyznawana jest wyłącznie reprezentantom 
    Polski.

4.	Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana tylko zawodniczce lub zawodnikowi, który     w dniu osiągnięcia jednego z wyników był pełnoletni i reprezentował  klub sportowy z siedzibą          w Bielsku-Białej.

5.	Nagroda dla zawodnika w kategorii seniorów za osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym nie może być niższa niż jednokrotność i wyższa niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.


II. Zgłoszenia kandydatów i tryb przyznawania nagród 

1. Kandydatów do nagród zgłaszać mogą:

   1) Zarządy klubów sportowych, mających siedzibę w Bielsku-Białej,
   2) Polskie Związki Sportowe,
   3) Zastępcy Prezydenta, 
   4) Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

2.	Wnioski kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej, o których mowa w rozdziale I. ust. 1 pkt 1 – 4, należy składać w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki w terminie do dnia           20 stycznia następnego roku podsumowującego sportowy bilans roku poprzedniego.

3.	Wnioski kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej, o których mowa w rozdziale I. ust. 1 pkt 5, należy składać w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki w terminie do miesiąca po zakończeniu sezonu ligowego.
4.	Termin określony w ust. 2 nie ma zastosowania do osiągnięć wyszczególnionych w rozdziale I. ust. 1 pkt 4, drużyn uczestniczących w rozgrywkach ligowych.
5.	Terminy określone w ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do osiągnięć wyszczególnionych w rozdziale I. ust. 1 pkt 1 – 3, reprezentantów Polski w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
    Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności klubowej oraz potwierdzenie osiągniętego wyniku przez Polski Związek Sportowy w danej dyscyplinie sportowej.

7. Prezydent Miasta przyznaje nagrody po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej.

8. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Prezydent Miasta.

9.	Wysokość kwoty, przeznaczonej na nagrody na każdy rok, określona jest w budżecie miasta Bielska-Białej.

10. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.


III. Warunki przyznawania wyróżnień

1. Prezydent Miasta Bielska-Białej za znaczące wyniki sportowe może przyznać wyróżnienia.

2.	Wyróżnienia przyznaje się za dany sezon dla najlepszych zawodników osiągających znaczące wyniki sportowe.

3.	Prezydent Miasta Bielska-Białej może przyznać wyróżnienia w postaci: pucharów, dyplomów, plakietek oraz stosownych nagród rzeczowych.

4.	O rodzaju wyróżnienia oraz ilości wyróżnionych zawodników decyduje Prezydent Miasta Bielska-Białej.
 

IV. Postanowienia końcowe

1. Nagroda przyznawana jest jeden raz w roku kalendarzowym.

2.	Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku osiągnięć wyszczególnionych w rozdziale I ust. 1 pkt    1 – 3, reprezentantów Polski w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich.

3.	Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki powiadamia o terminie posiedzenia członków Komisji Kwalifikacyjnej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Obsługę techniczną Komisji zabezpiecza Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki.

                                                                                                                       














