Regulamin
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia
sportowe
§ 1. 1. Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym mieszkającym na obszarze
województwa podlaskiego za wybitne osiągnięcia sportowe określone w niniejszym
regulaminie.
2. Nagrody sportowe przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe z roku
poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest nagroda.
3. Nagrody sportowe przyznawane są w sportach należących do sportów
olimpijskich/paraolimpijskich, we wszystkich kategoriach wiekowych zawodników.
4. Za sporty olimpijskie/paraolimpijskie uznaje się sporty, które były rozgrywane
podczas zimowych lub letnich igrzysk olimpijskich.
§ 2. 1.Wybitnymi osiągnięciami sportowymi, za które przyznawana jest nagroda
sportowa są następujące wyniki sportowe:
1) zajęcie miejsca 1 – 6 w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich;
2) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach świata;
3) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach Europy;
4) zajęcie miejsca 1 – 3 w mistrzostwach Polski.
§ 3. 1. Nagrody sportowe przyznawane się w następujących wysokościach:
1) za zajęcie miejsc 1-3 w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich – 2 000 zł;
2) za zajęcie miejsc 4-6 w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich – 1 500 zł;
3) za zajęcie miejsc 1-3 w mistrzostwach świata – 1500 zł;
4) za zajęcie miejsc 1-3 w mistrzostwach Europy – 1200 zł;
5) za zajęcie miejsc 1-3 w mistrzostwach Polski – 800 zł;
2. W przypadku gdy osiągnięcia sportowe o których mowa w § 2 ust. 1 są osiągnięciami
zespołowymi (w sportach lub konkurencjach zespołowych) nagroda przyznawana jest
członkowi zespołu, o ile jest mieszkańcem województwa podlaskiego, w wysokości
stanowiącej 80% nagrody ustalonej zgodnie z ust. 1.
3. W przypadku uzyskania w tych samych zawodach i/lub w tym samym roku dwóch lub
więcej osiągnięć sportowych określonych w § 2. ust. 1 zawodnikowi przyznaje się jedną
nagrodę za wynik najwyższy.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać następujący Wnioskodawcy:
1) kluby sportowe,
2) okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu,
3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej,
4) zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika;
2) datę urodzenia zawodnika;
3) adres zamieszkania zawodnika (gmina, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania,
kod pocztowy);
4) dane kontaktowe zawodnika (telefon i/lub e-mail);
5) nazwę i adres klubu sportowego zawodnika (w przypadku przynależności do klubu);
6) dyscyplinę sportową uprawianą przez zawodnika;
7) kategorię wiekową zawodnika (w roku osiągnięcia wyniku);
8) potwierdzenie wyników sportowych, o których mowa w § 2. ust. 1 przez właściwy dla
danego sportu okręgowy związek sportowy, a w przypadku braku okręgowego związku
sportowego przez właściwy Polski związek sportowy.
9) oświadczenie kandydata do nagrody (lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku,
gdy kandydat nie jest osobą pełnoletnią), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych we wniosku.
10) oświadczenie kandydata do nagrody (lub jego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku,
gdy kandydat nie jest osobą pełnoletnią), że dane zawarte we wniosku są prawdziwe (pod
rygorem odpowiedzialności karnej).
2. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą być składane na wzorze stanowiącym załącznik
do niniejszego regulaminu.
4. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej składa się do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze wniosków, opublikowanym na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl
5. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego lub data stempla pocztowego, w przypadku
nadania wniosku pocztą.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody,
Wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania pisma w tej sprawie.
7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania przez wnioskodawcę;
3) nie usunięcia w terminie, o którym mowa w ust. 6, braków formalnych.
§ 6. Nagrody sportowe przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego.
§ 7. 1. Zawodnik może być pozbawiony nagrody, w przypadku gdy okaże się, że wynik
sportowy określony w § 2. ust. 1 został uzyskany przy użyciu środków i metod, których
stosowanie w sporcie jest zabronione.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających pozbawienie nagrody,
o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca niezwłocznie zawiadamia Zarząd Województwa
Podlaskiego.
3. Decyzję o pozbawieniu nagrody podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

