
REGULAMIN 

przyznawania Trofeów Prezydenta Miasta Rybnika oraz medali  

§1 

1. Regulamin określa zasady przyznawania Trofeów Prezydenta Miasta Rybnika oraz 

medali.  

2. Przyznawaniem Trofeów Prezydenta Miasta Rybnika i medali zajmuje się Wydział 

Marketingu i Mediów Urzędu Miasta Rybnika. 

3. Trofeum Prezydenta Miasta Rybnika, o którym mowa w ust. 1 ma ściśle określony 

kształt i wielkość, bez możliwości jego zmiany: 

1) Trofeum V-Line CUSTOM z tabliczką wykonaną techniką grawerton-termotransfer; 

2) Rozmiar do wyboru: 

a) 15 cm; 

b) 17,5 cm; 

c) 20,5 cm. 

3) Treść tabliczki musi zostać podana we wniosku o przyznanie Trofeum Prezydenta 

Miasta Rybnika.  

4. Medalem, o którym mowa w ust. 1 jest medal metalowy o średnicy 50 mm ze wstążką w 

jednym kolorze o szerokości 20 mm oraz tematycznym emblematem z nazwą 

wydarzenia o średnicy 38 mm, bez możliwości wstawiania indywidualnych treści. 

5. Trofea oraz medale finansowane są ze środków budżetowych Miasta Rybnika. 

§2 

1. Trofea oraz medale są przekazywane:  

1) samorządowym jednostkom kultury oraz miejskim jednostkom organizacyjnym,  

2) organizacjom non-profit,  

3) organizacjom pozarządowym,  

4) organizacjom pożytku publicznego,  

5) placówkom naukowo-oświatowym,  

6) jednostkom samorządowym i instytucjom państwowym prowadzącym działalność  

na terenie miasta Rybnika,  

7) organizatorom projektów mających szczególne znaczenie dla promocji miasta 

Rybnika.  



2. Decydującymi czynnikami w przyznawaniu Trofeów Prezydenta Miasta Rybnika oraz 

medali są: 

1) cel imprezy; 

2) zasięg imprezy (lokalny, ponadlokalny, krajowy, międzynarodowy); 

3) dostępność (wstęp wolny, bilety, zaproszenia); 

4) otrzymanie Patronatu Prezydenta Miasta Rybnika; 

5) organizacja wydarzenia sportowego na terenie Miasta Rybnika; 

6) liczba uczestników (nie mniej niż 20 osób); 

7) informacje o wcześniejszych edycjach imprezy; 

8) informacje o patronatach medialnych, honorowych; 

9) źródła finansowania (środki własne, sponsorzy, inne); 

10) opinia merytoryczna Wydziału Polityki Społecznej Miasta Rybnika o otrzymaniu na 

ten cel dotacji. 

3. Trofea i medale są przyznawane bezpłatnie. Ilość  jest każdorazowo ustalana dla 

każdego projektu oraz jest ściśle uzależniona od wielkości dostępnego budżetu. 

§3 

1. Wnioskujący mogą ubiegać się o trofea lub medale wyłącznie w Wydziale Marketingu  

i Mediów Urzędu Miasta Rybnika, poprzez wypełnienie formularza „Wniosek o 

przyznanie Trofeów Prezydenta Miasta Rybnika lub medali”. Formularz do pobrania  

w wersji pdf oraz wersji edytowalnej jest dostępny:  

1) na stronie internetowej rybnik.eu w zakładce czas wolny/promocja Rybnika; 

2) poprzez kontakt e-mailowy z Wydziałem Marketingu i Mediów Urzędu Miasta 

Rybnika pod adresem: promocja@um.rybnik.pl; 

3) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.  

2. Wnioski złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.  

3. Termin złożenia wniosku o przyznanie Pucharów Prezydenta Miasta Rybnika nie może 

być krótszy niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą organizacji 

przedsięwzięcia.  

4. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, wypełnione we wszystkich punktach.  

5. Wnioski można składać:  

1) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ulica Bolesława Chrobrego 2,  

44-200 Rybnik;  



2) pocztą na adres: Wydział Marketingu i Mediów Urzędu Miasta Rybnika, ulica 

Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik;  

3) zeskanowane drogą mailową pod adresem: promocja@um.rybnik.pl.  

6. Wnioski rozpatruje Naczelnik Wydziału Marketingu i Mediów lub upoważniony przez 

niego pracownik wydziału w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku. Każdy wniosek 

jest rozpatrywany indywidualnie.  

7. Wydział Marketingu i Mediów określa, czy przedstawiony we wniosku o przyznanie 

Trofeów Prezydenta Miasta Rybnika cel promocyjny zbieżny jest z celami promocji 

Miasta Rybnika i zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania wniosku. W przypadku 

charakteru budzącego wątpliwości co do zasad zachowania etyki, Wydział Marketingu 

i Mediów ma prawo odmowy wsparcia w ramach planowanego przedsięwzięcia.  

8. Trofea lub medale zostaną przyznane po pozytywnym zaopiniowaniu, o czym 

wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.  

9. Informacje w sprawie wydania pucharów oraz medali można uzyskać telefonicznie pod 

numerem: 32 439 23 08.  

§4 

1. Odbiór trofeów oraz medali odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Wydziału 

Marketingu i Mediów Urzędu Miasta Rybnika, w uzgodnionych wcześniej godzinach.  

2. Fakt wydania trofeów jak również medali  odnotowywany jest każdorazowo w 

prowadzonej w tym celu ewidencji. Ewidencja ta zawiera między innymi następujące 

dane:  

1) datę wydania; ilość wydanych pucharów lub medali oraz ich koszt; określenie 

jednostki lub osoby, dla której zostały wydane; 

2) w zależności od wysokości dostępnego budżetu zastrzega się możliwość wydania 

mniejszej ilości pucharów czy medali niż wskazana we wniosku lub rozpatrzenia 

wniosku negatywnie.  

§5 

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem 

oraz, że akceptuje jego postanowienia. 


