UCHWAŁA NR

/ /18

RADY POWIATU W PRUDNIKU
z dnia ……………… 2018 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności
sportowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust 6
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) Rada Powiatu
w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1.Ustanawia się :
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
okresowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
okresowych, wyróżnień i nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.
- zamieszkałych na terenie Powiatu Prudnickiego.
2. Zasady ustanawianych stypendiów okresowych, nagród i wyróżnień Powiatu Prudnickiego,
o których mowa w ust. 1 określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę okresowych
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, określa się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik do uchwały nr

/ /18

Rady Powiatu w Prudniku z dnia ……. 2018 r.

Regulamin w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności
sportowej

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§ 1.1. Okresowe stypendium przyznawane jest za wynik sportowy osiągnięty w jednej
z poniższych grup indywidualnych dyscyplin sportowych i mogą je otrzymać:
1) grupa I :
a) osoby fizyczne będące medalistami: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata,
Mistrzostw

Europy,

Igrzysk

Europejskich,

Uniwersjada,

Akademickie

Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Świata i Europy w klasyfikacji
generalnej;
b) osoby niepełnosprawne będące medalistami w zawodach, o których mowa w pkt 1
lub zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych oraz Igrzysk Olimpiad
Specjalnych;
c) osoby fizyczne będące młodzieżowcami, juniorami i juniorami młodszymi, będący
medalistami
Mistrzostwach

lub

osiągający

Europy,

wysokie

Igrzyskach

wyniki

na

Olimpijskich

Mistrzostwach
Młodzieży,

Świata,

Olimpijskim

Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF), Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.
2) grupa II - dyscypliny sportowe ważne dla Powiatu Prudnickiego : łucznictwo, piłka
nożna, szachy, wędkarstwo, pływanie, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis ziemny,
karate, lekkoatletyka, tenis stołowy, jeździectwo, strzelectwo, kolarstwo, biegi
przełajowe, sztuki walki.
3) Trenerów prowadzących szkolenie osób fizycznych, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia sportowe stanowiące formę świadczenia
pieniężnego

za

godne

reprezentowanie

Powiatu

Prudnickiego

na

krajowych

i międzynarodowych arenach sportowych.
3. Wyróżnienia mogą być przyznawana za osiągnięcia w działalności sportowej i stanowią
formę uznania za godne reprezentowanie

Powiatu

Prudnickiego na krajowych

i międzynarodowych arenach sportowych.

Rozdział 2
Stypendia sportowe
§ 2.1. Stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej lub trenera oraz formą pomocy
finansowej wspierającej jego sportowy rozwój. Pomoc może być wypłacona jednorazowo lub
w miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca.
2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są w budżecie Powiatu
Prudnickiego. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych powiatu.
3. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres do 10 miesięcy w danym
roku.
§ 3.1. Z wnioskiem może wystąpić w szczególności osoba fizyczna, trener, kluby sportowy
zawodnika oraz okręgowy związek sportowy. W imieniu osoby będącej osobą niepełnoletnią,
występuje jego opiekun prawny.
2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
wraz z udokumentowanymi wynikami sportowymi osiągniętymi nie później niż 15 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
3. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
4. Wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenia osoby fizycznej lub trenera o wyrażeniu
zgody na upowszechnienie wizerunku oraz informacji na temat swoich osiągnięć.
§ 4.1. Zarząd Powiatu w Prudniku przyznaje i pozbawia stypendiów w drodze decyzji
administracyjnej, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.
2. Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu w Prudniku, opiniuje wniosek,
o którym mowa w § 3 ust. 2 pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

3. Komisja Stypendialna składa się z co najmniej 3 osób.
4. Komisja wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie do 30 dni do upływu
terminu złożenia wniosków.
5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący i jej
członkowie uczestniczący w posiedzeniu.
6. Opinia i wnioski komisji nie są dla Zarządu Powiatu w Prudniku wiążące.
7. Złożenie wniosku o przyznanie stypendiów sportowych nie jest równoznaczne z ich
przyznaniem.
8. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od wezwania;
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
9. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd Powiatu w Prudniku niezwłocznie informuje
pisemnie wnioskodawcę, przesyłając pisemną decyzję.
§ 5.1. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych.
2.Wysokość miesięcznych rat stypendium wynosi:
1) złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich - 900,00 zł;
2) srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich – 800,00 zł;
3) brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich -700,00 zł;
4) złoty medal w Mistrzostwach Świata - 800,00 zł;
5) srebrny medal w Mistrzostwach Świata -700,00 zł,
6) brązowy medal w Mistrzostwach Świata - 600,00 zł;
7) złoty medal w Mistrzostwach Europy lub w Pucharze Świata lub Igrzyskach
Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych -700,00 zł;
8) srebrny medal w Mistrzostwach Europy lub w Pucharze Świata lub Igrzyskach
Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych -600,00 zł;
9) brązowy medal w Mistrzostwach Europy lub w Pucharze Świata lub Igrzyskach
Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych -500,00 zł;
10) złoty medal w Pucharze Europy lub na Igrzyskach Europejskich -600,00 zł;
11) srebrny medal w Pucharze Europy lub na Igrzyskach Europejskich -500,00 zł;
12) brązowy medal w Pucharze Europy na Igrzyskach Europejskich-400,00 zł;
13) złoty medal w Mistrzostwach Polski - 300,00 zł;
14) srebrny medal w Mistrzostwach Polski- 200,00 zł;

15) brązowy medal w Mistrzostwach Polski-100,00 zł;
16) złoty medal na Uniwersjadzie lub Akademickich Mistrzostwach Świata- 500,00 zł;
17) srebrny medal na Uniwersjadzie lub Akademickich Mistrzostwach Świata -400,00 zł;
18) brązowy medal na Uniwersjadzie lub Akademickich Mistrzostwach Świata -300,00 zł;
19) złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich
Młodzieży lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) -500,00 zł;
20) srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich
Młodzieży lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) – 400,00 zł;
21) brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich
Młodzieży lub Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) – 300,00 zł
22) złoty medal w Mistrzostwach Świata młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych lub
Mistrzostwach Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych - 400,00 zł;
23) srebrny medal w Mistrzostwach Świata młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych
lub Mistrzostwach Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych – 300,00 zł;
24) brązowy medal w Mistrzostwach Świata młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych
lub Mistrzostwach Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych -200,00 zł;
25) złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub w Mistrzostwach Polski
Juniorów lub Mistrzostwach Polski Juniorów lub w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży- 300,00 zł;
26) srebrny medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub w Mistrzostwach Polski
Juniorów lub Mistrzostwach Polski Juniorów lub w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 200,00 zł;
27) brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub w Mistrzostwach Polski
Juniorów lub Mistrzostwach Polski Juniorów lub w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 100,00 zł.
3. Przyznanie stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych na konto bankowe podane
we wniosku w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca.
4. Kwota stypendium jest pomniejszana o należny podatek dochodowy, gdy suma wypłat
przekazanych danemu stypendyście od początku roku podatkowego przekroczy kwotę
wolną od podatku.

§ 6.1. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku:
1) zmiany miejsce zamieszkania poza teren Powiatu Prudnickiego,

2) ukarania prawomocną karą dyscyplinarną,
3) stwierdzonego prawomocnie naruszenia przepisów antydopingowych,
4) zaprzestania uprawiania dyscypliny sportowej, mającej znaczenie dla Powiatu
Prudnickiego,
5) utraty zdolności do uprawiania dyscypliny stwierdzonej właściwym orzeczeniem
lekarskim.
2. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zarząd Powiatu w Prudniku
o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. Przed podjęciem decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium Zarząd Powiatu
w Prudniku może wysłuchać stypendystę i umożliwić mu złożenie wyjaśnień.
4. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1.
5. O pozbawieniu prawa do stypendium Zarząd Powiatu w Prudniku zawiadamia
stypendystę pisemnie przesyłając decyzję w tej sprawie.
6. Stypendyście, który jest czasowo niezdolny do uprawiania dyscypliny, może być
wypłacane stypendium przez trzy kolejne miesiące, a w szczególnych przypadkach do
końca okresu, na który stypendium zostało przyznane.
§ 7. Lista Stypendystów, wysokość przyznanych im stypendiów oraz osiągniętych wyników
podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku.
Rozdział 3 Wyróżnienia i nagrody

§ 8.1 Wyróżnieniami za wysokie wyniki sportowe, zwane dalej wyróżnieniami, są:
1) dyplomy,
2) puchary.
§ 9. Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego
w dyscyplinach sportowych określonych w §1 ust.1.
§ 10. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym indywidualnie
w ramach środków pieniężnych z budżetu Powiatu Prudnickiego.
§ 11.1. Ustala się następujące nagrody:

1) Najlepszy Sportowiec Powiatu Prudnickiego,
2) Najlepszy Trener Powiatu Prudnickiego,
3) Najlepsza Drużyna Powiatu Prudnickiego,
które są przyznawane dla osób fizycznych, które przyczyniły się do osiągnięcia wysokich
wyników sportowych reprezentujących lub popularyzujących określone dyscypliny
sportowe na terenie Powiatu Prudnickiego.
2. Osoba wyróżniona tytułem określonym w ust 1., może otrzymać nagrodę pieniężną
w wysokości 400,00 zł.
3. Prawo do nagrody z tytułu Najlepszej Drużyny Powiatu Prudnickiego posiada zawodnik,
który w dyscyplinie zespołowej uzyskał wraz z klubem sportowym, który reprezentował
wysoki wynik sportowy lub przyczynił się do popularyzacji sportu na terenie Powiatu
Prudnickiego.
4. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu.
§ 12. W zależności od wyniku sportowego przewiduje się następujące kategorie nagród
pieniężnych dla:
1) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych zajęli 1 miejsce na Igrzyskach
Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy 5.000,00 zł;
2) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych zajęli 2 miejsce na Igrzyskach
Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy - 4.000,00 zł;
3) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych zajęli 3 miejsce na Igrzyskach
Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy - 3.000,00 zł;
4) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych zajęli 1 miejsce na Mistrzostwach
Polski lub 1 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów - 2.000,00 zł;
5) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych zajęli 2 miejsce na Mistrzostwach
Polski lub 2 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów - 1.500,00 zł;
6) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych zajęli 3 miejsce na Mistrzostwach
Polski 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów - 1.000,00 zł;
7) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych ustanowili rekord świata –5.000,00
zł;

8) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych ustanowili rekord Europy
-4.500,00 zł;
9) osób fizycznych, które w dyscyplinach indywidualnych ustanowili rekord Polski –2.000,00
zł.
§ 13.1. W przypadku osiągnięcia przez osoby fizyczne w ciągu jednej imprezy dwóch lub
więcej wysokich wyników sportowych nagrody nie podlegają sumowaniu. Przy zbiegu
podstaw do wyliczenia kwoty nagrody przyjmuje się nagrodę wyższą.
2. W przypadku konkurencji drużynowej w dyscyplinach indywidualnych zawodnikom
przysługuje 30% nagrody pieniężnej określonej w ust. 1.
§ 14. Nagrody przyznaje się również trenerom, prowadzącym szkolenie osób fizycznych,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 w momencie osiągnięcia przez osobę fizyczną wyniku
sportowego, w wysokości 50% nagrody określonej w § 13 ust. 1.
§ 15.1. Nagrody pieniężne wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przyznano nagrodę.
2. Wartość nagrody jest pomniejszana o należny podatek dochodowy, gdy suma przyznanych
nagród, przekazanych od początku roku podatkowego przekroczy kwotę wolną od podatku.
§ 16. Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana zawodnikom w dyscyplinach
zespołowych.
§ 17.1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody o których mowa § 9 i 13 , zwany dalej
wnioskiem należy złożyć w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których
osiągnięto wynik sportowy, uprawniający do przyznania nagrody.
2. Z wnioskiem może wystąpić w szczególności:
1) osoba fizyczna, klub sportowy zawodnika lub trenera,
2) właściwy polski związek sportowy lub wojeódzki okręgowy związek sportowy,
3) Komisja Rady Powiatu.
3. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenia osoby której dotyczy wniosek
o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku oraz informacji na temat swoich osiągnięć
5. W zakresie przyznawania nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio § 4.

§ 18.1. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem kompletności dokumentów
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia.
2. Po pozytywnym

rozpatrzeniu wniosku określa się miejsce i termin przekazania

wyróżnienia bądź nagrody, uwzględniając planowane uroczystości.
3. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia zawiadamia się nagrodzonego ( wyróżnionego)
oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie i miejscu, w którym nastąpi
uroczyste wręczenie.

Załącznik nr 1do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE OKRESOWEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO
Dane wnioskodawcy/dane klubu*:

1.Dane wnioskodawcy:…………………………………………………………………..
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………...
Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania/siedziby
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

2.Dane zawodnika:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………….
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły/uczelni*:………………………………………………………………………………

3.Dane sportowe kandydata do stypendium
Dyscyplina sportu/konkurencja…………………………………………………………………………
Przynależność klubowa*……………………………………………………………...……….………
Trener prowadzący*…………………………………………………………………………….…….
Telefon i e-mail………………………………………………………………………………………..
4.Charakterystyka osiągnięć sportowych kandydata do stypendium- osiągnięcia sportowe
w roku poprzedzającym złożenie wniosku
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

5. Uzasadnienie wniosku/Opinia trenera kadry wojewódzkiej lub narodowej*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
6. Przyznanie dofinansowanie proszę przekazać na konto (wypełnić gdy dot. okresowego
stypendium sportowego)
□ Pełnoletniego zawodnika □ Rodzica/opiekuna prawnego
Nr konta bankowego:

7. Informacja o korzystaniu z innych stypendiów: (wypełnić gdy dot. okresowego stypendium
sportowego)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych
przyjętego uchwałą………………………………………i akceptuję jego postanowienia.
Jako pełnoletni zawodnik/opiekun prawny*………………………………………………… wyrażam
zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku w celach związanych z przyznaniem okresowego stypendium sportowego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.
2922)

Do wniosku załączam
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy, prezesa klubu)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego/mojego syna/córki w celach promocyjnych
*).

……………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego zawodnika*)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OPINIA KOMISJI
Numer wniosku
Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa klubu*

Dane osobowe zawodnika
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Lista załączników zgodnie ze złożonym
wnioskiem i Regulaminem przyznawania
stypendiów

Opinia komisji

Kwota i okres przyznania
Uwagi komisji
Data oceny wniosku

………………………………………………………
(Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(Podpis członków Komisji Stypendialnej)
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA*

1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………...
Adres:………………………………………………………………………………….
Miejscowość:

Ulica:

Gmina:

Województwo:

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły/uczelni*:………………………………………………………………………………
2. Dane sportowe kandydata:
1.Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………...
2. Adres:………………………………………………………………………………….
3.Dyscyplina sportu/konkurencja…………………………………………………………………
4.Nazwa klubu*:……………………………………………………………………………………
5.Trener prowadzący*:……………………………………………………………………………...
6.Nr telefonu:/email trenera*………………………………………………………………………..
3. Charakterystyka osiągnięć sportowych kandydata – osiągnięcia sportowe w roku
składania wniosku
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.Uzasadnienie wniosku/Opinia trenera/kadry wojewódzkiej lub narodowej*
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych
przyjętego uchwałą………………………………………i akceptuję jego postanowienia.

Jako pełnoletni zawodnik/opiekun prawny*………………………………………………… wyrażam
zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku w celach związanych z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 2922)
Do wniosku załączam
1)…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy, zawodnika, prezesa klubu)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego/mojego syna/córki w celach promocyjnych.
*)
……………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego zawodnika*)

*Niepotrzebne skreślić

