
Stypendia sportowe, nagrody sportowe, nagrody specjalne Burmistrza Miasta 

POMOCNIK 

 

Formy uznania 

dla osiągnięć 

sportowych 

Stypendium Sportowe Nagrody Nagroda Specjalna Burmistrza 

Miasta 

 

Dla kogo? 

- dla zawodnika, który spełnia poniższe 

warunki: 

a) reprezentuje  podmiot funkcjonujący na 

terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki lub 

innej gminy – w przypadku gdy zawodnik 

jest mieszkańcem Nowego Dworu 

Mazowieckiego i jest zawodnikiem takiej 

dyscypliny sportu, która nie  jest uprawiana  

w formie zorganizowanej na tym poziomie 

w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki; 

b)  uzyskanie następujących wyników: 
- w dyscyplinach zespołowych: 

zakwalifikowanie się do kady I zespołu 

reprezentującego klub w oficjalnych 

rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II 

ligi, 

- w dyscyplinach indywidulanych: zajęcie 

od 1 miejsca do 12 miejsca w klasyfikacji 

na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach 

Parapolimpijskich, Mistrzostwach Świata 

lub zajęcie  od 1 do  8 miejsca w 

klasyfikacji Mistrzostw Europy, 

- nie posiadających licencji oraz 

posiadających licencje: zajęcie  od 1-3 

miejsca w Mistrzostwach Mazowsza lub 

Warszawy, 

- w dyscyplinach indywidulanych: zajęcie 

od 1 – 12 miejsca w klasyfikacji 

Mistrzostwa Polski oraz Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, 

- nie pobieranie stypendium sportowego 

pochodzącego ze środków budżetu 

państwa lub innego samorządu 

lokalnego. 

Nagrody mogą  być przyznane za: 

a) zakwalifikowanie się zespołu w 

rozgrywkach ligowych, ekstraklasy, I 

lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim; 

b) za zajęcie 1-12 miejsca w klasyfikacji 

na Igrzyskach Olimpijskich, 

Mistrzostwach Świata lub zajęcie od 1-8 

miejsca w Mistrzostwach Europy, 

Mistrzostwach Polski oraz 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

Dla kogo nagroda: 

- dla zawodnika za prezentowany przez niego 

poziom i wysokie wyniki sportowe , 

reprezentujący Nowy Dwór Mazowiecki, 

- pracy trenera, instruktora klubu sportowego lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej 

- działaczy sportowych będących członkami 

klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury 

fizycznej działających na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 

Nagroda Specjalna może być 

przyznana uczniom lub nauczycielom 

szkół , dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór 

Mazowiecki oraz trenerom i 

instruktorom UKS i innych podmiotów 

prowadzącym działalność sportową. 

Nagroda specjalna  jest formą uznania 

za bardzo dobre wyniki sportowe lub 

działalność na rzecz rozwoju i 

popularyzacji sportu. 

Terminy Wnioski należy składać : 

- do  15 grudnia i 30 maja 

 Wniosek można złożyć w każdej chwili, po 

zdobyciu powyższych osiągnięć. 

Nagroda przyznawana jest dwa razy w 

roku 



 

Kto może złożyć 

wniosek? 

- osoba fizyczna – „ zawodnik”, w 

przypadku  gdy zawodnik jest niepełnoletni  

rodzice lub opiekunowie prawni. 

- klub zrzeszający zawodnika, 

- Dyrektor NOSiR 

- Dyrektorzy szkół z terenu Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki 

- kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury 

fizycznej, 

- właściwe do spraw kultury fizycznej komisje 

Rady Miejskiej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

- szkoły lub inne podmioty. 

- Dyrektor Szkoły, 

- Prezes UKS lub kierownik innego 

podmiotu prowadzącego działalność 

sportową. 

Gdzie składać 

wnioski? 

Do Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 

Do Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji 

Do Dyrektora Nowodworskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Link do 

wniosku 

http://nosir.pl/wp-

content/uploads/2018/11/Zgoda-1-

stypendium-sportowe-NOWY-z-RODO.pdf  

http://nosir.pl/wp-

content/uploads/2018/11/zgoda-2-nagroda-

sportowa-z-RODO.pdf  

http://nosir.pl/wp-

content/uploads/2018/11/Nagroda-

specjalna-z-RODO.pdf  

Informacja aktualna na dzień 27 lipca 2016 r. 

Informację sporządziła: 

Joanna Krzywda 

(22) 775 41 42 

joanna.krzywda@nowydwormaz.pl 
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