Regulamin
przyznania Nagrody „Sportowiec Roku 2014”
§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania i pozbawienia oraz rodzaj i wysokość
Nagrody „Sportowiec Roku 2014” (dalej: „nagroda”).
§ 2.
Laureatem nagrody może być zawodnik będący mieszkańcem miasta Sosnowca.
§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który osiągnął w 2014 roku wysoki wynik sportowy
we współzawodnictwie sportowym w kategorii wiekowej seniora w dyscyplinie zespołowej
lub indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej zawodów o Puchar Świata
lub Puchar Europy.
c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub
Mistrzostwach Europy.
d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej zawodów o Puchar Świata
lub Puchar Europy.
e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski.
2. Nagroda ma formę pieniężną oraz rzeczową.
3. Wysokość nagrody pieniężnej stanowi kwotę:
a) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – za osiągnięcie wyniku sportowego wskazanego
w ust. 1 pkt a i b.
b) 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – za osiągnięcie wyniku sportowego wskazanego
w ust. 1 pkt c-e.
4. Nagrodę rzeczową stanowi statuetka oraz pamiątkowy dyplom.
5. W przypadku zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w dyscyplinie zespołowej, nagroda
pieniężna w ramach jednego zespołu nie może przekraczać łącznie wysokości określonej w ust. 3.
§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź osoba prawna działająca
w obszarze sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie SOSNOWIECKIEJ KORPORACJI
WYDAWNICZEJ "SCW" SP. Z O. O.: 41 – 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218
w godz. 8:00 – 16:00.
3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015 roku.
4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego wzór został określony
w załączniku do niniejszego regulaminu.
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5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez podmiot zrzeszający
lub właściwy związek sportowy lub przez organizatora zawodów informację na temat osiągniętego wyniku
sportowego.
6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”) z uwzględnieniem znaczenia danego
sportu dla miasta Sosnowca oraz osiągniętego wyniku sportowego.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej „SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest ostateczna. Od decyzji
w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.
Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się dnia 28 maja 2015 roku.
§ 7.
1. Komisja pozbawia zawodnika nagrody w przypadku:
a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego zawodnika, za który została przyznana nagroda.
b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje zawodnika oraz określa sposób zwrotu nagrody. 3.
O pozbawieniu zawodnika nagrody Komisja informuje również podmiot, który złożył wniosek
o przyznanie nagrody.
4. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia powzięcia informacji
o okolicznościach określonych w ust. 1.
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