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UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania 
nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala , co następuje: 

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Niniejsza uchwała określa: zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość 
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym 
i międzynarodowym, ich trenerów oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1/ stypendium to rozumie się przez to stypendium sportowe: a) 
stypendium całoroczne dla uzdolnionych sportowców – czyli pomoc finansową, wspierającą proces całorocznego 
szkolenia sportowego zawodnika, b) stypendium celowe – czyli finansowe wsparcie udziału zawodnika lub trenera 
w imprezie sportowej rangi międzynarodowej lub krajowej, 2/ zawodniku – należy przez to rozumieć sportowca 
posiadającego lub nie posiadającego licencji, nie zrzeszonego – zamieszkałego w Sandomierzu lub zrzeszonego 
w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedzibą jest Sandomierz, 3/ trenerze – rozumie się przez to 
osobę posiadającą odpowiedni tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, 4/ cofaniu stypendium to rozumie się 
przez to również pozbawienie stypendium, 5/ nagrodzie sportowej - należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę 
finansową lub rzeczową przyznaną za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego oraz za 
szczególne zasługi trenerów lub działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych 
przez zawodników, o których mowa w pkt. 2, 6/ wyróżnieniu sportowym - należy przez to rozumieć dyplom, list 
gratulacyjny, puchar, medal, statuetkę lub inne trofeum sportowe przyznane za osiągnięcie przez zawodnika 
wysokiego wyniku sportowego oraz za szczególne zasługi trenerów lub działaczy sportowych zasłużonych 
w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników. 

CZĘŚĆ II.
STYPENDIA SPORTOWE 

§ 3. Miasto Sandomierz przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie zrzeszonych – zamieszkałych w Sandomierzu lub 
zrzeszonych w klubach lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, których siedzibą jest Sandomierz oraz ich 
trenerów. 

§ 4. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął 
wysoki wynik sportowy a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości 
wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, 2) jest sportowcem posiadającym 
lub nie posiadającym licencji, nie zrzeszonym – zamieszkałym w Sandomierzu lub zrzeszonym w klubie lub 
stowarzyszeniu kultury fizycznej, którego siedzibą jest Sandomierz, 3) posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny 
dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych, 4) wywiązuje się z podstawowych obowiązków 
sportowca, zobowiązuje się realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań, przestrzega 
powszechnie obowiązujące normy społeczne, godnie reprezentuje Sandomierz, 5) zobowiązał się do promocji 
Sandomierza poprzez umieszczenie herbu i nazwy Sandomierza na swoich strojach sportowych. 2. Stypendia 
sportowe celowe może otrzymać trener zawodnika spełniającego powyższe warunki, w szczególności zaś, gdy jego 
dotychczasowe osiągnięcia sportowe, a także plan startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia 
wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 
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§ 5. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendium sportowego 
są: 1) Komisja Rady Miasta właściwa do spraw sportu, 2) kluby i stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę 
o sporcie, 3) zawodnik, 4) inne zainteresowane osoby. 2. Wniosek powinien zawierać: 1/ imię i nazwisko 
zawodnika lub trenera, 2/ dokument potwierdzający przynależność zawodnika lub trenera do klubu sportowego, 3/ 
opis osiągnięć sportowych zawodnika lub trenera, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem 
dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
(protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, plany startów i przygotowań na najbliższe 12 
miesięcy), 4/ zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Sandomierza o okolicznościach 
uzasadniających wstrzymanie lub cofniecie stypendium. 3. Termin zgłaszania kandydatów określony zostanie 
każdorazowo przez Burmistrza Sandomierza, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. W przypadku stypendiów celowych 
wnioski należy składać najpóźniej na 21 dni przed datą imprezy międzynarodowej lub ogólnopolskiej, której 
wniosek dotyczy. 5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Sandomierza na wniosek podmiotów określonych w § 
5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Sandomierza. 2. 
W skład Komisji wchodzą: 1) Zastępca Burmistrza Sandomierza, 2) Przewodniczący Komisji Rady Miasta 
właściwej ds. sportu, 3) Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 4) 
Dwóch przedstawicieli sandomierskiej Rady Sportu. 3. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie 
wniosków oraz przedkładanie Burmistrzowi Sandomierza propozycji przyznawania, wstrzymywania i cofania 
stypendiów sportowych. 4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 5. Obsługę organizacyjną 
Komisji zapewnia Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

§ 7. 1. Stypendium całoroczne dla uzdolnionych sportowców, mające charakter pomocy indywidualnej, będzie 
przyznawane na okres jednego roku (dwunastu miesięcy), a wypłacane w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł 
w każdym miesiącu na podstawie zawartej umowy. 2. Stypendium celowe, będzie przyznawane na częściową 
refundację kosztów wyjazdu wyróżnionych zawodników lub trenerów na sportową imprezę międzynarodową lub 
ogólnopolską - w wysokości nie przekraczającej kwoty – 2000,00 zł (w przeliczeniu na jedną osobę). 3. Wysokość 
oraz ilość stypendiów sportowych uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok 
budżecie Miasta Sandomierza. 

§ 8. Burmistrz Sandomierza zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala się szczegółowe 
warunki korzystania ze stypendium sportowego, w tym formy promocji Miasta Sandomierza na arenie krajowej 
i międzynarodowej. 

§ 9. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 1) zawodnik jest czasowo niezdolny 
do startów lub treningów, 2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego lub 
właściwego związku sportowego, 3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub 
treningów. 2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1. 3. Wypłatę 
stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny. 

§ 10. 1. Zawodnik może zostać pozbawiony stypendium w następujących przypadkach: 1) zawodnik jest trwale 
niezdolny do startów lub treningów, 2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub 
treningów, 3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 4) zawodnik przestał 
być członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie Sandomierza, 5) 
zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub 
ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię Sandomierza ewentualnie swojego klubu lub 
stowarzyszenia sportowego. 2. Trener może zostać pozbawiony stypendium, jeżeli nie realizuje programu 
szkolenia zawodników lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

§ 11. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona 
orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do orzekania o stanie zdrowia sportowców, stypendium 
sportowe może być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

§ 12. Wykaz zawodników oraz trenerów, a także wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na 
tablicach ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Miasta Sandomierza www.sandomierz.pl . 
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CZĘŚĆ III.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

§ 13. 1. Miasto Sandomierz przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników będących czynnymi zawodnikami klubów 
i stowarzyszeń sportowych, których siedzibą jest miasto Sandomierz oraz zawodników nie zrzeszonych na stałe 
zamieszkałych w Sandomierzu. 2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom 
sportowym zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1. 

§ 14. Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym, który: 1) jest zawodnikiem posiadającym lub nie posiadającym licencji, nie 
zrzeszonym – zamieszkałym w Sandomierzu lub zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, 
którego siedzibą jest Sandomierz, 2) godnie reprezentuje Sandomierz. 

§ 15. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są podmioty określone w § 
5 ust. 1. 2. Wniosek powinien zawierać: l/ imię i nazwisko zawodnika/trenera/działacza sportowego, 2/dokument 
potwierdzający przynależność zawodnika/trenera/działacza sportowego do klubu sportowego – dotyczy 
zawodników/trenerów/działaczy sportowych zrzeszonych w klubach, 3/ opis osiągnięć sportowych 
zawodnika/trenera/działacza sportowego, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem 
dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
(protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe). 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez 
zawodnika/trenera/działacza sportowego. 4. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik Nr 
2 do mniejszej uchwały. 

§ 16. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Sandomierza z własnej inicjatywy lub na wniosek 
podmiotów, o których mowa w § 5 ust. l, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza 
Sandomierza, o której mowa w § 6. 

§ 17. 1. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika/trenera/działacza sportowego nie może przekroczyć 
2000,00 zł. 2. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 2000,00 zł. 3. Wysokość oraz ilość nagród 
i wyróżnień uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta 
Sandomierza. 

§ 18. W jednym roku zawodnik/trener/działacz sportowy może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

§ 19. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników 
sportowych przyznaje się jedną nagrodę. 

§ 20. Traci moc Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zasad 
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego 
oraz Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania nagród 
i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Potrzeba uchwalenia niniejszego aktu prawa lokalnego wynika z faktu, iż wprowadzona została ustawą z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) nowa regulacja prawna sportu w Polsce. 
Z art. 31 wspomnianej ustawy wynika, że stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla zawodników, jak 
i trenerów mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych 
jednostek. Zgodnie z ust. 3 przywołanego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, 
w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość wspomnianych 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki 
samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. W związku z powyższym celem umożliwienia wypłaty 
stypendiów, nagród i wyróżnień sandomierskim sportowcom i trenerom zachodzi konieczność podjęcia uchwały 
określającej warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych. Projekt niniejszej 
uchwały był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych w dniach 9 - 23.02.2011 r. z działającymi na terenie 
Gminy Sandomierz klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Podmioty te otrzymały możliwość przekazania 
swoich uwag i opinii drogą pocztową, pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z możliwości tej nie skorzystała żadna z organizacji pozarządowych 
działających w dziedzinie sportu. Uchyleniu podlegają: Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
4 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz 
finansowania sportu kwalifikowanego oraz Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 
r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, które do tej pory regulowały wskazaną powyżej 
problematykę. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi przejaw współpracy Gminy Sandomierz z działającymi na jej 
terenie klubami i stowarzyszeniami sportowymi, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju sandomierskiego sportu. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/47/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Załącznik Nr 1 wniosek o przyznanie stypendium sportowego miasta Sandomierza

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/47/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień

Zalacznik2.pdf
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr ………………..……….  


Rady Miasta Sandomierza 
z dnia …..……………… 


 
 
 
 
……………………………………………… 
(pieczęć organizacji zgłaszającej kandydata)  
 
 


WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 


MIASTA SANDOMIERZA 
 
 


* STYPENDIUM CAŁOROCZNE , /  * STYPENDIUM CELOWE - udział w imprezie 
(*właściwe podkreślić) 


 
 
 
I. Informacja o wnioskodawcy  
 
 
1. Wnioskodawca (klub): ……………………………………………………………………….  
 
2. Adres wnioskodawcy (klubu):  
 
ulica ................................................................................................... nr ......................................  
 
kod pocztowy .......... - ..................................................................................................................  
 
miejscowość ..................................................... gmina ................................................................  
 
powiat ...........................................................................................................................................  
 
nr telefonu .............................................. fax ...............................................................................  
 
e-mail ...........................................................................................................................................  
 
3. Status prawny wnioskodawcy (załączony wypis z rejestru sądowego):  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Zgłaszający zaświadcza, Ŝe zawodnik nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak teŜ umowy cywilno - 
prawnej i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia.  
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II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium  
 
1. Nazwisko kandydata: ………………………………………………………………………... 
 
2. Imiona: ………………………………………………………………………………………. 
 
3. Data i miejsce urodzenia:  …………………………………………………………………… 
 
4. Adres zamieszkania:  
  
ulica ....................................................................................... nr .................................................. 
  
kod pocztowy .......... - ........................………………………………………………………….. 
  
miejscowość ..................................................... gmina ................................................................ 
  
powiat ...........................................................................................................................................  
 
nr telefonu .............................................. fax ............................................................................... 
 
 e-mail ..........................................................................................................................................  
 
5. NIP: ……………..…………………………………………………………………………… 
 
6. PESEL: ………………………………………………………………………………………. 
 
7. Uprawiana dyscyplina sportu (podać, od kiedy):  
 
..…………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Klasa sportowa zawodnika: …………………………………………………………………. 
 
9. Miejsce pracy / szkoła (podać adres): ……………………………………………………….. 
 
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t. j. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.), wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją uchwały Nr 
………………. Rady Miasta Sandomierza z dnia ………………  
 


 
          .........................................                                      ..............................................................    
               (miejscowość, data)                                                           (podpis kandydata) 
 
 
10. Osiągnięte miejsca medalowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
w roku ……………… 
 
(załączyć materiały prasowe, dyplomy, listy rankingowe, dokumentację osiągnięć zawodnika) 
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Nazwa imprezy: ……………………...………………………………………………………… 
 
Data i miejsce imprezy: ………………………………………………………………………… 
 
Osiągnięty wynik: ………………………………………………………………………………   
 
11. Opis realizacji przez kandydata podstawowych obowiązków zawodnika wraz                     
z uzasadnieniem szczegółowym dotyczącym przyczyn składania wniosku (reprezentowanie 
kraju w międzynarodowych zawodach sportowych; aktywny udział w procesie szkoleniowym i 
we współzawodnictwie sportowym; poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim; 
przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; szczegółowe 
obowiązki określone przez właściwy polski związek sportowy; itp.).  
 
Opis: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm społecznych, działalność poza 
sportowa zawodnika. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
UWAGA : wszystkie przedstawione we wniosku informacje muszą być udokumentowane 
(potwierdzone załączniki).  
 
13. Wnioskowana wysokość stypendium i planowane przeznaczenie (szczegółowy zakres 
wraz z prognozą efektów):  
 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. W przypadku stypendium celowego – podać:  
 
• termin, miejsce i nazwa imprezy: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
  
• załączyć potwierdzenie udziału w imprezie, powołanie do kadry, zaproszenie na zawody, 
itp.  
 
• załączyć dokumentację dotyczącą imprezy, w której będzie uczestniczył zawodnik.  
 
Niniejszym oświadczamy, Ŝe wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym.  
 
 
...................................................................... 
(miejscowość, data)  
 


   ……………………………………………………. 
              (pieczęć organizacji zgłaszającej)  
  
 
…….…………………………………….. 


(podpisy osób  
upowaŜnionych do reprezentowania  


organizacji zgłaszającej)  
 
 
Potwierdzenie i opinia właściwego okręgowego związku sportowego: 
 
  
 


……………………………………………. 
(pieczęć związku i podpis potwierdzającego)  











Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr ……………………… 


Rady Miasta Sandomierza 
   z dnia ……………………. 


 
WNIOSEK  


o przyznanie nagród i wyróŜnień 


 
Imię ojca ...................................... Imię matki……………………………........................... 
 
Data urodzenia ................................. Miejsce urodzenia ….……………………................ 
 
Adres zamieszkania .............................................................................................................. 
 
Trener2...................................................................................................................................              


/wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staŜ pracy trenerskiej/ 


Za następujące osiągnięcia sportowe: (nazwa imprezy, jej miejsce, termin, uzyskane 
miejsce w klasyfikacji, kategoria wiekowa) …….................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
       …………………………………….  
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
1/ właściwe podkreślić 
2/ dotyczy wniosku dla zawodnika 


           /podpis wnioskodawcy/  
 


 
…………………………………. 
 
/telefon kontaktowy wnioskodawcy/ 


Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody, wyróŜnienia1:  
 
Panu/Pani ..............................................................................................................................     
                                                               /nazwisko, imiona/ 
 


 
 
Dyscyplina sportowa …........................................................................................................ 









