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2017-10-12

Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser
Kriterier för Trosa kommuns idrottspris
»
»
»
»
»
»
»

Priset ska utdelas till den eller de som är under 20 år och som utfört goda
idrottsprestationer i nationella och/eller internationella sammanhang
Priset ska kunna utdelas till elit- och/eller motionsidrottare
Priset ska kunna utdelas till utövare i lagidrott och/eller individuell idrott
Pristagaren och merparten av pristagarna skall vara mantalsskrivna i Trosa
kommun
Sportaktiviteten skall vara organiserad under riksförbund.
Enskild pristagare kan erhålla priset endast en gång
Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris
utdelas

Kriterier för Trosa kommuns kulturpris
»

»

»

Kulturpriset utdelas till person eller grupp för förtjänstfulla insatser inom
kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst,
konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet,
lokalhistoriskt arbete och/eller forskning eller andra jämförbara områden
Kulturpristagaren/kulturpristagarna skall vara bosatta eller verksamma i
Trosa kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en
för kommunen värdefull kulturell gärning
Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris
utdelas

Riktlinjer
Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och
fritidskonsulenterna. Kultur- och fritidsnämnden fattar slutligt beslut om pristagare.
Beslutet kan ej överklagas.
Kultur- och Idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person.
Förslag på kandidat/-er skall skriftligen vara Trosa kommun tillhanda i god tid för
att Kultur- och fritidsnämnden ska kunna utse vinnare vid närmast liggande
sammanträde.
Information om Trosa kommuns kulturpris skall finnas tillgänglig på kommunens
hemsida och även annonseras en gång per år i lämpligt nyhetsmedia.

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se
www.trosa.se

TROSA KOMMUN
KFN

Beslut
2017-10-12

Prissumman för respektive pris utgörs av 3 000 kr.
Priset delas ut under offentliga former under innevarande år.
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