
  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

ZNACZKI ORGANIZACYJNE 
 Znaczek organizacyjny na którym widnieje nazwa, rok założenia Klubu oraz logo zostaje 

przyznawany członkom zwyczajnym i wspierającym po upływie półrocznego członkostwa 

 z uregulowanymi składkami. W szczególnych przypadkach Zarząd  

LKS FENIKS PESTA może przyznać znaczek organizacyjny zawodnikom, działaczom 

 i innym osobom za wspieranie oraz działania służące rozwojowi Klubu. 

REGULAMIN WYSOKOŚCI NAGRÓD ZA WYNIKI W ZAWODACH : 

1) mistrz Między-wojewódzkich Mistrzostw Młodzików(ek)- 100 zł 

2) młodzik złoty medal  600 zł 

3) młodzik srebrny medal  500 zł 

4) młodzik brązowy medal  400 zł 

5) kadet złoty medal 1000 zł, 

6) kadet srebrny medal 500zł 

7) kadet brązowy medal 400 zł 

8) junior złoty medal 1500 

9) junior srebrny medal 800 

10) junior brązowy medal 500 

11) młodzieżowiec złoty medal  1800 

12) młodzieżowiec srebrny medal 1200 

13) młodzieżowiec brązowy medal 700 

14) senior złoty medal nie dotyczy 

15) senior srebrny medal nie dotyczy 

16) senior brązowy medal nie dotyczy 

17) start lub medal w zawodach rangi Mistrzostw Europy, Świata zostanie przyznana nagroda  

      w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu 

18) medal w Akademickich Mistrzostwach Polski zostanie przyznana nagroda w wysokości ustalonej 

przez Zarząd Klubu,  

19) Za zdobycie medalu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski w 

różnych kategoriach wiekowych list  z podziękowaniem dla rodziców od Klubu. 

20) Za pomoc organizacyjno finansową dla Klubu Zarząd ufunduje podziękowanie w formie 

określonej indywidualnie dla danej osoby. 

21) Za pracę szkoleniową Zarząd może ufundować szkoleniowcom i innym działaczom nagrodę w 

formie sprzętu sportowego lub nagrody rzeczowej określoną przez Zarząd dla danej osoby. 

22) Za szczególne osiągnięcia sportowe nagroda książkowa na koniec roku szkolnego dla 

zawodników. 

23) W szczególnych przypadkach Zarząd LKS FENIKS PESTA może przyznać nagrodę  

     w innej formie i wysokości dla wszystkich członków klubu. 

24) Wszystkie świadczenia dotyczą zawodników zdobywających dla Klubu punkty we 

Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu. 

25) Zawodnik nie opłacający składek przez okres 3 miesięcy traci prawo do wszystkich świadczeń 

26) W przypadku braku środków finansowych w Klubie wszystkie nagrody  

    i świadczenia mogą być wstrzymane i zawieszone. 

 

Stargard 17 styczeń 2020                                          Zarząd LKS FENIKS PESTA 
                                                                                                         


