
STYPENDIUM SPORTOWE 

Tryb i zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień: 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać zawodnik 

będący uczniem, który w momencie uzyskania osiągnięcia sportowego: 

1) był mieszkańcem powiatu wrzesińskiego lub reprezentował klub, lub 

szkołę z terenu powiatu wrzesińskiego 

2) uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników: 

a) medal mistrzostw województwa w rozgrywkach szkolnych; 

b) medal mistrzostw województwa w rozgrywkach klubowych, jeśli są 

poprzedzone zawodami-eliminacjami niższego szczebla 

c) miejsca od 1 do 4 w mistrzostwach międzywojewódzkich  

d) miejsca od 1 do 20 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  

e) miejsca od 1 do 16 w Mistrzostwach Polski Juniorów 

f) miejsca od 1 do 8 w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

g) medal Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, 

Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich 

2. Zawodnicy – seniorzy, mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, mogą otrzymać 

stypendium sportowe tylko w przypadku osiągnięcia jednego 

z następujących wyników: 

1) medal Mistrzostw Polski 

2) medal Mistrzostw Europy 

3) medal Mistrzostw Świata 

4) udział w Igrzyskach Olimpijskich 

5) udział w Igrzyskach Paraolimpijskich 

3. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać trener prowadzący szkolenie 

z zawodnikiem będącym mieszkańcem powiatu wrzesińskiego lub 

reprezentującym klub lub szkołę z terenu powiatu wrzesińskiego, pod 

warunkiem osiągnięcia przez swojego podopiecznego jednego 

z następujących wyników: 



1) medal mistrzostw Polski 

2) udział w mistrzostwach świata lub Europy 

3) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 

4. W szczególnych przypadkach nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać 

trener – mieszkaniec powiatu wrzesińskiego, którego podopieczny nie 

jest reprezentantem Powiatu Wrzesińskiego, ale uzyskał jeden 

z następujących wyników: 

1) medal mistrzostw Polski 

2) udział w mistrzostwach świata lub Europy 

3) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 

5. Nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia wyróżniające się w działalności 

sportowej może otrzymać: trener, działacz klubu sportowego lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej, promotor sportu lub organizator 

zawodów sportowych, który przyczynił się do popularyzacji i promocji 

sportu na terenie powiatu wrzesińskiego lub wykazał się wkładem pracy 

w rozwój sportu powiatu wrzesińskiego oraz osiągał ze swoimi 

zawodnikami na przestrzeni kilku lat wysokie wyniki sportowe. 

6. uczeń składa u pedagoga szkolnego wniosek o przyznanie stypendium w    

terminie do 22 września danego roku,  

 Do wniosku należy dołączyć: 

1) w przypadku zawodnika – dokumenty potwierdzające uzyskanie 

osiągnięcia sportowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem)  

2) w przypadku trenera – dokumenty potwierdzające prowadzenie 

zawodnika i potwierdzenie uzyskanego osiągnięcia przez podopiecznego 

3) w przypadku trenera, działacza – dokumenty potwierdzające osiągnięcia 

w działalności sportowej. 

W przypadku pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji 

proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym.  

 


