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Zarzad Powiatu Pulawskiego 

informuje, 

ze zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Nagrod Starosty Pulawskicgo dla zawodnikow, trenerow 
i innych osob osiagajacych najwyzsze wyniki sportowe, stanowiaccgo Zalacznik do uchwaly 
Nr XIV/114/2012 z 22 lutego 2012 r. Rady Powiatu w Pulawach (Dz. Urz, Woj. Lub. z 9 marca 
2012 r., poz. 1147), 31 marca 2015 r., uplywa termin naboru wnioskow w sprawie przvznania 
Nagrod Starosty Pulawskiego dla zawodnikow, trcnerow i innych osob osiagajgcych 
na jwyzsze wyniki spor towe w 2014 r. 

Nagrody Starosty Pulawskiego sq przyznawane: 
1)	 zawodnikom osiagajacym naj wyzsze wyniki sportowe w okresie minionego roku 

kalendarzowego przez co rozumie sie zdobycie medali lub wyroznien w zawodach rangi : 
Mistrzostw Swiata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski lub konkursach i zawodach na 
szczeblu krajowym badz osiagn iecie wyniku r6wnego lub przewyzszajacego rekord Polski 
w danej dyscyplinie sportu na konkursac h lub zawodach 0 kt6rych mowa wyzej, 

2)	 trenerom - za osiagniecie przez zawodnik6w trenowanych przez tego trenera wysokich 
wynik6w we wspolzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1, 

3)	 innym osobom wyrozniajacym sie w dzialalnosci sportowej polegajacej na:
 
- wybitnych osiagnieciach i pracy na rzecz rozwoj u spo rt u i kultury fi zycznej ,
 
- propagowaniu kultury fizycznej wsrod dz ieci i mlodziezy,
 
- orga nizacj i zawod6w sportowych.
 

Do zglaszania kand ydatur uprawn ione sa nastepuj ace podmioty: dyrektorzy szk61, do 
kt6rych uczeszcza zawo dnik, zarzady klub6w sportowych, stowarzyszenia i instytucje kultury 
fi zycznej, organy administracji panstwowej i samorzadu terytorialnego, Powiatowa Rada Sportu, 
Komisja Kultury, Sportu i Promocj i Rady Powiatu Pulawskiego, Kierownik Wydzialu Prornocj i, 
Kultury, Sportu i Turystyki, inne jednostki organizacyjne statutowo zw iazane z wyko nywaniem 
zadan z dziedziny kultury fizycznej . 

Zgloszen nalezy doko nywac poprzez zlozen ie w Kancelarii Starostwa Powiatowego 
w Pulawach, AI. Kr61ewska 19, 24-100 Pulawy, pok. nr 100, wypelnionego formu larza wniosku, 
stanowiacego zalacznik do uchwa ly Nr XIV/114 /20 12 z 22 lutego 2012 r. Rady 
Powiatu w Pulawach (Dz. Urz. Woj . Lub. z 9 marca 20 12 r. poz. 1147), 
zac howujac w/w tcrmin, czyli do 31 marca 2015 r. 

Uwaga: do skladanych wn iosk6w nalezy do laczyc kopie dyp lom6w lub innych 
dokument6w potwierdzajacych wym icnione w formularzu osiagniecia danego sportowca. 
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