
 

 

 

Załączniki 

do uchwały Nr XLIV / 406 / 2017 

Rady Miasta Ząbki  

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
Załącznik nr 1 

WNIOSEK O NAGRODĘ DLA ZAWODNIKA ZA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 

 

Data: ………………………… r. 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem odręcznym lub drukowanym. Wnioski nieczytelnie 

wypełnione nie będą rozpatrywane. 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/ nazwa: 

…………………………………………………………………….…......................................... 

 

2.    Adres:    

(Wypełnia wnioskodawca indywidualny) 

miejscowość…………………………………ul…………………….………………………….. 

gmina………………………………..powiat …………………………………………………… 

województwo ……………………………………………………………………………….…… 

Telefon…………………………………..e-mail………………………………………………… 

(Wypełnia wnioskodawca instytucjonalny) 

siedziba w……………………………ul………………………..…………..………………….. 

gmina………………………………..powiat …………………………………………………… 

województwo ……………………………………………………………………………….…… 

właściwy rejestr (podać rejestr i numer) ………………………………………………………… 

Telefon…………………………………..e-mail………………………………………………… 

 

 



3. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku: 

 

Imię i nazwisko ……………………………… tel. ………….………...........e-mail:………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Dane zawodnika: 
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..  

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania: miejscowość……………………ul……………………………………. 

gmina………………………………..powiat …………………………………………………… 

województwo ……………………………………………………………………………….…… 

4. PESEL…………………………………………………… 

5. Dyscyplina sportu uprawiana przez zawodnika: ……………………………………………… 

6. Klub: ………………………………………………………………………………………… 

7. Numer rachunku bankowego do przelewu środków finansowych (właściciel rachunku) 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Tel.: ………………………………… e-mail:……………... ………………………............ 
 

III. Uzasadnienie wniosku: 

 

Informacje dotyczące zawodnika 

 

1. Medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM), mistrzostw Polski (MP), 

mistrzostw Europy (ME), mistrzostw świata (MŚ), Igrzysk Olimpijskich (IO) lub Igrzysk 

Paraolimpijskich (IPar): 
 

a) dyscyplina sportowa 

……………………………………………………………………………………………………. 

b) zajęte miejsce, zdobyty medal,  

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

c) dokładna nazwa zawodów, miejsce i data zawodów 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

d) pozostałe osiągnięcia 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 



2. Kwalifikacja do OOM, MP, ME, MŚ, IO lub IPar 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

…………..………………………… …………………………………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                               (podpis/y Wnioskodawcy) 
 

 

 

Załączniki: 
 

1. Oświadczenie  k lubu sportowego  dotyczące  zawodnika,  potwierdzające  przynależność 

zawodnika do klubu (oświadczenie Nr 1 do wniosku). 

2. Komunikat  końcowy lub  inny dokument  potwierdzający wynik  sportowy zawodnika. 

3. Oświadczenie zawodnika (oświadczenie Nr 2 do wniosku). 

4. Oświadczenie wnioskodawcy o uczestnictwie zawodnika w zawodach w danej dyscyplinie 

sportu w roku kalendarzowym, którego dotyczy nagroda – w przypadku sportów 

indywidualnych lub drużynowych (oświadczenie Nr 3 do wniosku). 

5. Kopia dokumentu potwierdzającego status mieszkańca miasta Ząbki  



 

OŚWIADCZENIE Nr 1 

do wniosku o nagrodę dla 

zawodnika za osiągnięte 

wyniki sportowe 
 

 

OŚWIADCZENIE KLUBU SPORTOWEGO   

O PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODNIKA DO TEGO KLUBU  

 

 

Oświadczam/y, że ………………………………………………, ur. ……….……………….. 
(imię i nazwisko zawodnika)                                  (data urodzenia)                                            

zamieszkały 

 

………………………………………………………………….……………………………… 
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

był zawodnikiem klubu w dniu zdobycia/ uzyskania 

………………………………………………………....................... medalu/ miejsca na/w 

…………………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa mistrzostw, poziom rozgrywek, dyscyplina, miejscowość, data) 

 

 

………..…………………………... 
(Miejscowość, data) 

 

……………………………………… …………………………………….  
 (pieczątka klubu) (podpis/y osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania klubu) 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE Nr 2 

do wniosku o nagrodę dla 

zawodnika za osiągnięte 

wyniki sportowe 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

Ja, ………………………………………………………………..., / 

        (w przypadku pełnoletniego zawodnika wpisać imię i nazwisko) 

 

     …………. ……………………………………………………., działający 

        (w przypadku małoletniego  zawodnika lub zawodnika ubezwłasnowolnionego wpisać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

jako rodzic lub opiekun prawny ……………………………………………………*, 

               (w przypadku małoletniego  zawodnika wpisać imię i nazwisko zawodnika) 

oświadczam, że dane podane we wniosku o nagrodę dla zawodnika za osiągnięte wyniki 

sportowe są prawdziwe oraz zobowiązuję się do poinformowania  Burmistrza Miasta Ząbki 

o okolicznościach stanowiących podstawę pozbawienia nagrody za osiągnięte wyniki 

sportowe, przyznanej na podstawie przepisów wydanych przez Radę Miasta Ząbki. 

 

…………..…………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                       

…………..…………………… 
(czytelny podpis zawodnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych mojego 

dziecka*/danych osobowych osoby nad którą sprawuję opiekę* zawartych we  wniosku 

o przyznanie nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem tego 

wniosku i wypłatą nagrody. 
 

…………..…………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                       

…………..…………………… 
(czytelny podpis zawodnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

W przypadku przyznania nagrody wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

mojego imienia i nazwiska*/imienia i nazwiska mojego dziecka* / imienia i nazwiska 

osoby, nad którą sprawuję opiekę* wraz z informacją o wysokości przyznanej nagrody 

i wynikach sportowych, które stanowiły podstawę przyznania nagrody. . 

…………..…………………… 
(Miejscowość, dnia)                                                       

…………..…………………… 
(czytelny podpis zawodnika lub 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

 

                                                           

* Niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE Nr 3 

do wniosku o nagrodę dla 

zawodnika za osiągnięte 

wyniki sportowe 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA  

O UCZESTNICTWIE W ZAWODACH  SPORTOWYCH 

W ROKU KALNENDARZOWYM…………………………….. 

 

                                             

…………………..…………  
         (Miejscowość, dnia) 

 

 

Oświadczam, że ja ……………………………………………........... w roku 
(imię i nazwisko zawodnika) 

 

kalendarzowym, którego dotyczy nagroda brałam/em udział w zawodach sportowych 

organizowanych przez 

……………………………………………………………………………………………….w

………………………………………………………………………….………………………... 
(dyscyplina) 

w sezonie ………………………………………………………………………………............ 
 

na podstawie karty zgłoszenia/ licencji/……...…………………………….…………………... 
                                                                    (inny dokument uprawniający do udziału w zawodach) 
 

Jednocześnie dostarczam kopię dokumentu potwierdzającego fakt mojego uczestnictwa 

w zawodach sportowych w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o nagrodę. 
 

 

 

…………………………………………….  

(podpis) 

 

 

 

 


