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ZARZĄDZENIE NR 169 /15 

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO 

 
z dnia 19 października 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Krosna Odrzańskiego 

„Krośnieńskie Nagrody Sportowe – Probusy 2015”. 

 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 j.t.) wprowadzam:  

                                                 

  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO  

„KROŚNIEŃSKIE NAGRODY SPORTOWE -  PROBUSY 2015” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KROŚNIENSKIE NAGRODY SPORTOWE 

 
 
 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  Regulamin konkursu „Krośnieńskie Nagrody Sportowe – Probusy 2015”, zwanego dalej 

Konkursem, określa zasady, warunki i tryb przyznawania nagród i nominacji dla zawodników, 

trenerów, drużyn i mecenasów sportu za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności sportowej, 

szkoleniowej i wspierania kultury fizycznej.  

§ 2. 1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego. 

2. Obsługą organizacyjną Konkursu zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 

Odrzańskim.  

 

§ 3. Konkurs ma na celu wyłonienie i uhonorowanie sportowców, drużyn, trenerów                                                         

i mecenasów sportu w Gminie Krosno Odrzańskie oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia              

i pozytywnych wartości związanych z kulturą fizyczną. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjugyydq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjugyydq
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§ 4. W ramach trzeciej edycji Konkursu wyłaniani będą nominowani i laureaci, zgłoszeni  

do udziału w Konkursie za wybitne osiągnięcia sportowe i wsparcie kultury fizycznej w okresie                 

od 1 września 2014 r. do 15 października 2015 r.  

 

II. KATEGORIE KONKURSOWE 

 

§ 5. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: 

1) Sportowe Odkrycie  

(Zawodnik/Zawodniczka, który/a osiągnął/ęła spektakularny sukces w krótkim przedziale czasowym. 

Zawodnik o wyjątkowych predyspozycjach psychofizycznych w wybranej dyscyplinie sportu. 

Jednorazowy, spektakularny sukces zawodnika/zawodniczki lub zespołu na arenie: wojewódzkiej 

ogólnopolskiej lub międzynarodowe. Zawodnik/Zawodniczka, którego/której wyniki w wieku 

młodzieżowym stanowią perspektywę na kontynuowanie kariery na wysokim poziomie w kolejnych 

latach). 

2) Najlepszy Sportowiec 

(Zawodnik/Zawodniczka osiągający/a wysokie wyniki sportowe, legitymujący/a się udokumentowanymi 

sukcesami na arenie: wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej). 

3) Najlepszy Trener 

(Trener, którego podopieczny lub zespół osiągnęli wysokie wyniki sportowe; legitymujący się 

udokumentowanymi sukcesami na arenie: wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej). 

4) Najlepsza Drużyna 

(Zorganizowany zespół ludzi powołany do wykonywania wspólnego zadania osiągający wysokie 

wyniki sportowe w liczbie nie mniejszej, ani nie większej niż przewidują to przepisy danego związku 

sportowego lub regulamin danych rozgrywek prowadzonych pod auspicjami związku; legitymujący się 

udokumentowanymi sukcesami na arenie: wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej). 

5) Mecenas Sportu 

(Osoba, instytucja, firma aktywnie zaangażowana we wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej.  

Dotyczy to finansowego i/lub rzeczowego wspierania przedsięwzięć, stowarzyszeń działających                   

w obszarze kultury fizycznej).  

6) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny 

(Zawodnik/Zawodniczka osiągający/a wysokie wyniki sportowe w sporcie osób niepełnosprawnych - 

bez względu na stopień niepełnosprawności – legitymujący/a się udokumentowanymi sukcesami                  

na arenie: wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej). 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

§ 6. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku, według wzoru stanowiącego 

załącznik do  niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek należy wypełnić ręcznie lub komputerowo. 

3. Podstawą oceny będą rezultaty, sukcesy, wyniki przedstawione we wniosku poparte 

kserokopiami dyplomów, zaświadczeń organizatorów zawodów (rozgrywek) sportowych,              

czy informacjami prasowymi, które należy załączyć do wniosku. 

4. Wnioski z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie lub drogą 

pocztową  - do dnia 15 listopada 2015 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje 

data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: 

Zgłoszenie do Konkursu „Krośnieńskie Nagrody Sportowe - Probusy 2015”. 

 

§ 7. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są:  

1) Prezesi i zarządy stowarzyszeń i klubów sportowych. 

2) Dyrektorzy placówek i jednostek oświatowych. 

3) Instytucje i zakłady pracy. 

 

§ 8. 1. Do Konkursu można zgłaszać: 

1) zawodników/zawodniczki, którzy są mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie, trenujących 

zarówno w klubach działających na terenie gminy, jak również w klubach poza Krosnem 

Odrzańskim; 

2) drużyny trenujące w klubach mających siedzibę na terenie Gminy Krosno Odrzańskie                     

lub szkołach działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie; 

3) trenerów, którzy zajmują się szkoleniem zawodników/zawodniczek i drużyn, o których mowa  

w pkt 1 i 2.  

2. Kandydaci muszą cechować się wysoką postawą moralną i przestrzegać wartości, jakie niesie 

ze sobą idea sportu i rywalizacji w duchu fair play. 

 

IV. KAPITUŁA KONKURSU 

 

§ 9. 1. Nominacje i Nagrody przyznaje Kapituła Konkursu. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

1) Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Przewodniczący Kapituły, 

2) Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, 

3) Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, 

4) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 

5) Prezes TKKF w Zielonej Górze lub osoba upoważniona przez Prezesa, 

6) Prezes SZS „Ziemia Lubuska” w Zielonej Górze lub osoba upoważniona przez Prezesa, 
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7) Dyrektor Regionalny Olimpiad Specjalnych w Zielonej Górze lub osoba upoważniona przez 

Dyrektora. 

3. Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności                

co najmniej połowy jej członków.  

4. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Kapituły.         

5. Kapituła Konkursu nagrodzi również osobę wyróżnioną za całokształt osiągnięć w dziedzinie 

upowszechniania kultury fizycznej o istotnym znaczeniu, które przyczyniły się do promocji  

i rozwoju sportu w Gminie Krosno Odrzańskie. Nie jest wymagane składanie wniosków.  

6. Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy decyzji Kapituły,                    

do czasu ogłoszenia wyników Konkursu.  

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

§ 10. 1. Informacja o Konkursie opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta                 

w Krośnie Odrzańskim oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, a także podana                   

w mediach lokalnych, a podmioty z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, mogące składać wnioski, 

zostaną powiadomione pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.   

2. Po upływie terminu określonego w regulaminie, złożone wnioski zostaną poddane procedurze 

wstępnej weryfikacji, mającej na celu stwierdzenie poprawności złożonego wniosku i załączników,  

pod względem formalnym. 

3. Analizę formalną wniosku wraz z przedłożonymi załącznikami dokonuje zespół, powołany przez 

Burmistrza Krosna Odrzańskiego, składający się z trzech członków Kapituły. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku w terminie 3 dni będzie możliwe 

dokonanie uzupełnienia lub poprawienia wniosku.  

5. O konieczności uzupełnienia lub poprawienia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany 

telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. Po weryfikacji formalnej złożone wnioski oceniane będą przez Kapitułę Konkursu. 

7. Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej wniosków i oceny zgodności z kryteriami.  

8. Kapituła Konkursu wyłania do czterech nominowanych w każdej kategorii, spośród których 

wskazuje zwycięzcę każdej kategorii. 

9. Przy przyznawaniu nominacji i nagród bierze się pod uwagę rangę osiągnięć.  

10. Podstawą oceny będą rezultaty, sukcesy, wyniki przedstawione we wniosku poparte 

kserokopiami dyplomów, zaświadczeń organizatorów zawodów (rozgrywek) sportowych, ewentualnie 

informacjami prasowymi.  

VI. NAGRODY 

 

§ 11. 1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, otrzymają statuetki „Probusy 2015” i dyplomy. 

2. W każdej kategorii można wyłonić tylko jednego zwycięzcę. 

3. Nominowani otrzymają dyplomy. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12. 1. Wnioski nie podlegają zwrotowi. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z: 

1) akceptacją niniejszego regulaminu,  

2) zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 

3) potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału              

w konkursie, 

4) wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych               

w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora.  

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo 

do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania danych osobowych. 

4. Dodatkowych informacji udziela wyznaczony pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 

Odrzańskim. 

5. Organizator w szczególnym przypadku zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

6. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

7. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.  

8. Dopuszcza się nie przyznanie przez Kapitułę Konkursu nagrody w danej kategorii                            

w uzasadnionych przypadkach.  

9. W kwestiach nie przewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Kapituła 

Konkursu. 

10. Pracownicy organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie. 

11. Wyniki Konkursu są utajnione do momentu ogłoszenia i wręczenia nagród laureatom. 

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz nominacji nastąpi w dniu 4 grudnia 2015 r. 

podczas oficjalnej Gali, która odbędzie się w CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. 

 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 

Odrzańskim. 

 

§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                               Burmistrz  

 

                            Marek Cebula 

 

 

 

 

 


