Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19 z dnia 24.09.2013r
Uczniowskiego Klubu Sportowego Arcus Krynica

Regulamin przyznawania nagród zawodnikom UKS Arcus Krynica
§1
Nagrody Klubowe
Za wybitne osiągnięcia sportowe Zarząd Klubu może przyznać: nagrody i wyróżnienia.
Rodzaje nagród:
1. Rzeczowe
2. Pieniężne
Wartość i wysokość nagród rzeczowych i pieniężnych jest uzależniona od finansowych
warunków klubu.
Do nagrody kwalifikowani są zawodnicy, którzy w danym sezonie sportowym zdobyli medale
Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, nadal
pozostają członkami klubu i aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych bądź pracach na
rzecz klubu.
3. Wyróżnienia – przyznawane są zawodnikom za wysokie wyniki sportowe. Wyróżnieniem
mogą być dyplomy, statuetki i inne od finansowych warunków klubu.
Do wyróżnienia kwalifikują się zawodnicy, którzy w danym sezonie sportowym zdobyli
medale w zawodach międzywojewódzkich, okręgowych, klubowych, klubowych
międzynarodowych, ligowych, nadal pozostają członkami klubu i aktywnie uczestniczą w
zajęciach sportowych bądź pracach na rzecz klubu. Wyróżnienia mogą być przyznawane
działaczom oraz osobą wspierającym działalność klubu.
§2
Nagrody i stypendia zewnętrzne
Zarząd Klubu może z własnej inicjatywy lub z inicjatywy zawodnika wystąpić o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia do zewnętrznych organów, fundacji, stowarzyszeń, Urzędów Miast i Gmin, Starostw,
Urzędów Marszałkowskich itp.
Zawodnik zgłaszany do nagrody zewnętrznej musi spełniać kryteria:
1. Kryteria zawarte w tamtejszych regulaminach
2. Być członkiem Klubu, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lub pracach klubu
3. Stosować się do uchwał zarządu i regulaminów.
§3
Składanie i rozpatrywanie wniosków.
Wnioski o przyznanie nagrody do Zarządu klubu mogą składać: zawodnicy, trenerzy, działacze
pisemnie lub ustnie.
Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia klubowego rozpatruje Zarząd UKS Arcus-Krynica

Wnioski o nagrody i stypendia zewnętrzne po pozytywnym zaopiniowaniu przez zarząd UKS Arcus
mogą zostać skierowane do właściwych jednostek je rozpatrujących.
Uwagi do regulaminu.
Nagrody nie są przyznawane zawodnikom, którzy przestali uczestniczyć w zajęciach sportowych,
przestali być członkami klubu, łamią regulamin klubu, nie opłacają składek członkowskich.

