
REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM  

IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

1. BENEFICJENCI NAGRODY 

a. Nagrodą mogą zostać objęci uczniowie pobierający naukę 

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim, którzy w danym roku szkolnym zdobyli medal na 

szczeblu krajowym lub międzynarodowym zawodów sportowych bądź na 

olimpiadzie. 

b. Nagrodę może otrzymać jedynie osoba, która była uczniem Liceum 

w momencie zdobywania medalu lub kwalifikacji do zawodów na szczeblu krajowym 

lub międzynarodowym. 

c. Nagroda jest wręczana jednorazowo w wyznaczonym przez Stowarzyszenie terminie. 

d. Nagrodzonym można zostać tylko raz w trakcie pobierania nauki w Liceum. 

 

2. ZGŁOSZENIA KANDYTATA DO OTRZYMANIA NAGRODY 

a. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku przez podmioty 

prawne, tj. stowarzyszenia, fundacje lub kluby sportowe. 

b. Do wniosku załączone musi zostać zaświadczenie, np. dyplom potwierdzający zajęcie 

miejsca medalowego. 

c. Wnioskodawca musi wykazać wyniki (bądź protokół sędziowski), że w konkurencji, 

w której został zdobyty medal, wystartowało co najmniej dziesięciu zawodników. 

d. Stowarzyszenie Pomocy Liceum rości sobie prawo do zgłoszenia swojego kandydata 

do otrzymania Nagrody 

 

3. FORMY UDZIELANIA NAGRODY 

a. Uczeń otrzymuje jednorazowe wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł w przypadku 

zdobycia medalu na szczeblu krajowym lub 2000 zł na szczeblu międzynarodowym. 

 

4. SKŁAD KAPITUŁY PRZYZNAJĄCEJ NAGRODĘ 

a. W skład kapituły przyznającej stypendium sportowe wchodzi 7 osób: 

i. Dyrekcja szkoły (przynajmniej jedna osoba), 

ii. wychowawca ucznia, 



iii. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Liceum (cztery osoby wskazane 

przez Prezesa Stowarzyszenia). 

b. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania głos decydujący przysługuje Prezesowi 

Stowarzyszenia Pomocy Liceum. 

c. Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie facebookowej Stowarzyszenia wraz z określeniem terminu 

składania wniosków oraz datą rozstrzygnięcia naboru (nie wcześniej niż na miesiąc po 

ogłoszeniu naboru). 

d. Kapituła po rozstrzygnięciu wniosku wydaje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem 

jedynie na wniosek osoby wskazanej do przyznania Nagrody. 

e. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję w sprawie daty ceremonii wręczenia 

Nagrody. 

W przypadku zawieszenia lub dyskwalifikacji nagrodzonego za czyny godzące w dobre imię  

Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Pomocy Liceum może domagać się zwrotu przyznanej nagrody. 

Wszelkie nieobjęte w regulaminie zapisy rozstrzygane są głosowaniem przez Zarząd Stowarzyszenia 

przez zwykłą większość głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM  

IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

Podmiot składający wniosek: 

Imię i nazwisko ucznia: 

Klasa: 

 

Lp. Nazwa zawodów Miejsce 

   

   

   

   

 

W celu potwierdzenia osiągniętych wyników prosimy o załączenie do wniosku skanu bądź 

ksero dyplomu/dyplomów potwierdzającego zajęcie miejsca medalowego. Konieczne jest 

również wykazanie, m.in. poprzez protokół sędziowski, że w konkurencji udział brało 

przynajmniej 10 zawodników. 

 

 

WNIOSKI BEZ W/W ZAŚWIADCZEŃ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE 

 

 

 

 

 


