
Załącznik do 
Zarządzenia Nr 0050.58.2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia  22  kwietnia 2016 r. 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ PODCZAS COROCZNEJ 

GRYFIŃSKIEJ GALI SPORTU 
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przyznawania wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu za rok poprzedni. 

2. Wyróżnienia wręczane są na Gali Sportu, której organizatorem jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Gryfino. 

3. Gala Sportu organizowana jest corocznie do końca maja.  

4. Uhonorowanie wyróżnieniem podczas Gali Sportu przysługuje osobą które 

spełniają warunki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16           

z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród 

przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym.   

 
§ 2. 

Procedura składania propozycji  
1. Zgłoszenia do konkursu dokonują kluby sportowe lub osoby fizyczne na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu (oddzielnym dla 

każdej osoby), w formie pisemnej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta                    

i Gminy  w Gryfinie. 

3. Termin zgłoszeń do wyróżnień, o których mowa w ust. 1 dokonuje się do końca 

stycznia w roku w którym obywa się Gala Sportu za osiągnięcia w roku poprzednim,          

z zastrzeżeniem ust. 5. 

4.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać wyróżnienie osobom, które nie 

spełniają wymogów określonych w § 1 i 2, a w szczególny sposób przyczyniły się do 

promocji gminy Gryfino w dziedzinie sportu. 

5. Zgłoszenia w roku 2016 dokonuje się do dnia 4 maja 2016 roku. 

 
§ 3. 



Przyznawanie wyróżnień 
 

Decyzję w sprawie przyznania wyróżnień podejmuje Burmistrz po zaopiniowaniu przez 

powołaną w tym celu komisję.  

 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna lista wyróżnionych osób zostanie przesłana drogą elektroniczną do 

wnioskodawców. 

2. Za podanie właściwych danych odpowiada zgłaszający. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgłaszający: 
……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Burmistrz  
Miasta i Gminy 
Gryfino 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO GALI SPORTU 

 

nazwisko i imię kandydata 
adres zamieszkania  

wiek /klub sportowy  

Nazwa zawodów/turniejów 
sportowych  

wynik osiągnięty przez kandydata 
w zawodach/turniejach 
sportowych 

 

organizator zawodów/turniejów 
sportowych  

informacje na temat dostępności 
do wyników osiągniętych przez 
kandydata (np. adres strony 
internetowej), bądź regulamin 
przedłożony jako załącznik do 
zgłoszenia 

 

imię i nazwisko 
opiekuna/instruktora/ trenera 
przygotowującego do 
zawodów/turniejów 

 

 
 

…………………….  
podpis Zgłaszającego 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji 
Gali Sportu: 
 
 
………..............                ……………………………………………………………. 
(data)     (podpis pełnoletniego kandydata  bądź rodzica lub opiekuna prawnego kandydata) 

 
 
 


