
 
 

K l u b     S p o r t o w y 

BUDOWLANI  LUBLIN 

UCHWAŁA NR 1/S/2020 KS Budowlani Lublin 

z dnia 31 marca 2020  

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 

wysokości stypendiów, nagród i dyplomów za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

 

ROZDZIAŁ I 

STYPENDIA SPORTOWE 

§ 1 

1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników KS Budowlani 

Lublin w zakresie stworzenie systemu zachęt do jego uprawiania i osiągania coraz 

lepszych wyników sportowych. 

§ 2 

1. Wysokość  stypendium określona zostanie indywidualnie dla każdego zawodnika w 

formie porozumienia.  

2. Stypendium przyznawane jest na okres 1 sezonu rozgrywkowego  i wypłacane jest co 

miesiąc, lub w innej formule ustalonej w porozumieniu. 

3. Kwotę stypendium przekazuje się do 10–go każdego miesiąca na konto osobiste  

zawodnika lub jego opiekuna prawnego lub gotówką w kasie klubu. 

 

§ 3 

1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) jest zawodnikiem reprezentującym bary klubowe KS Budowlani Lublin, 

2) w roku przyznania stypendium lub roku poprzednim osiągnął oczekiwany poziom  

sportowy potwierdzony przez właściwy sztab szkoleniowy. 

2. decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydium Zarządu KS 

Budowlani Lublin. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować: 

1) zawodnik lub w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekun prawny, 

2) członek sztabu szkoleniowego 

3) Zarząd KS Budowlani Lublin  może przyznać stypendium sportowe z własnej 

inicjatywy. 
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§ 5 

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje: 

1) Imię i nazwisko zawodnika,    

2) opis poziomu  sportowego w formie pisemnej lub innej wskazanej przez 

Prezydium KS Budowlani Lublin, 

 

§ 6 

 

1. Zawodnik jest pozbawiany stypendium jeżeli: 

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego, 

2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia bez uzasadnionej 

przyczyny, 

3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, 

4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 

5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez 

właściwego lekarza,  

2. W przypadku utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej przez lekarza  

stypendium sportowe może być wypłacane wg zasad wskazanych w porozumieniu. 

3. Decyzję w sprawie pozbawienia stypendium podejmuje Prezydium KS Budowlani 

Lublin. 

 

ROZDZIAŁ II 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

 

§ 7 

Prezydium Zarządu może przyznawać Nagrody KS Budowlani Lublin o 

charakterze: 

1) nagrody okolicznościowej  w formie rzeczowej lub pieniężnej, 

2) wyróżnienia, w formie: pucharu, plakietki, statuetki, medalu, dyplomu, grawertonu. 

 

§ 8 

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane: 

1) Zawodnikom za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym. 

2) osobom fizycznym, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju KS Budowlani 

Lublin. 
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§ 9 

Wysokość jednorazowej nagrody pieniężnej uzależniona jest od osiągniętego wyniku 

sportowego. 

§ 10 

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osób fizycznych powinien zawierać 

następujące informacje: 

1) Imię i nazwisko zawodnika    

2) opis poziomu  sportowego w formie pisemnej lub innej wskazanej przez 

Prezydium KS Budowlani Lublin 

3) uzasadnienie proponowanej nagrody. 

 

III. USTALENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

1. Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień należy składać w biurze KS 

Budowlani Lublin lub przesyłać na adres skrzynki email Klubu.  

2. Prezydium Zarządu zasięga opinii sztabu szkoleniowego klubowego lub/i kadry 

narodowej, rady drużyny, Komisji. 

3. Prezydium Zarządu  informuje  Zarząd o przyznanych stypendiach, nagrodach oraz 

wyróżnieniach. 

 

 

 

 

                                                                                                            


