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Regulament premiere elevi cu rezultate deosebite in domeniul sportului 

 

ART.1 Prezentul regulament stabileste nivelul si categorile premiilor acordate elevilor si 

profesorilor/ antrenorilor din unitatile de invatamant din municipiul Alexandria, care obtin rezultate 

deosebite la CAMPIONATELE INTERNATIONALE SI NATIONALE. 

ART. 2Profesorii/ antrenorii, care s-au ocupat de pregatirea elevilor, care obtin rezultate 

deosebite la concursurile si festivalurile nationale si internationale, vor fi premiati la acelasi 

nivel cu elevii. 

ART. 3Prin rezultate deosebite se inteleg doar locurile I , II, si III. 

ART. 4 In cazul in care un elev sau profesor/ antrenor, obtine mai multe premii la aceeasi 

categorie, acesta va fi recompensat o singura data pentru premiul cel mai mare. 

ART. 5In cazul in care un elev sau profesor/ antrenor, obtine mai multe premii categorii 

diferite acesta va fi premiat pentru fiecare categorie in parte. 

ART. 6 Elevii cu rezultate deosebite in domeniului sportului din municipiul Alexandria vor fi 

recompensatidupa cu urmeaza: 

ELEVI CARE OBTIN PREMII LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE 

INDIVIDUAL ECHIPE 

LOCUL I 150 1250 

LOCUL II 100 1000 

LOCUL III 75 750 

 

ELEVI ARE OBTIN PREMII CAMPIONATELE NATIONALE 

INDIVIDUAL ECHIPE 

LOCUL I 100 900 

LOCUL II 75 700 

LOCUL III 50 500 

 

Pentru ECHIPE valoarea premiilor este cea stabilita la Art. 6 cu mentiunea ca valoarea 

premiului pe membru de trupa/ansamblu/formatie nu trebuie sa depaseasca valoarea premiului 

individual aferent locului ocupat. 

ART. 7Profesorii/ antrenorii vor fi recompensatepentru rezultatele obtinutedupa cum 

urmeaza: 

PROFESORI/ ANTRENORI  CARE OBTIN PREMII LA CAMPIONATELE 

INTERNATIONALE  

LOCUL I 150 

LOCUL II 100 

LOCUL III 75 

 

 



PROFESORI/ ANTRENORI  CARE OBTIN PREMII LA CAMPIONATELE 

 NATIONALE  

LOCUL I 100 

LOCUL II 75 

LOCUL III 50 

 

ART. 8Inspectoratul ScolarJudetean si cluburile sportive (care au in componentaelevi cu 

rezultate deosebite ) , vor transmite catrePrimaria Municipiului Alexandria respectand termenele 

stabilite, toate documentele necesare pentru premierea elevilor si profesorilor/ antrenorilor care 

obtin rezultate deosebite in sport. 

ART. 9 Consiliul Local al Municipiului Alexandria isi rezerva dreptul de a aduce modificari 

si/sau completari prezentului regulament. 
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