
          Załącznik nr 1 
          do Regulaminu 

 

WNIOSEK 

w sprawie przyznania nagrody dla zawodnika za osiągnięcia sportowe 

w sportach indywidualnych lub zespołowych 

 

I. Dane wnioskodawcy (klubu sportowego/stowarzyszenia kultury fizycznej/trenera) 

Nazwa / 

Imię i nazwisko 

 

Adres 

 

 

Telefon, 

Adres e-mail 

 

II. Dane osobowe zawodnika - kandydata do nagrody 

Imię / imiona 

 i nazwisko 

 

PESEL  

Adres 

zamieszkania 

 

 

Telefon 

kontaktowy 

 

Nazwa i adres 

Urzędu 

Skarbowego 

 

Sposób odbioru 

nagrody 

pieniężnej 
/właściwe zaznaczyć/ 

    odbiór w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

    przelew na rachunek bankowy (w przypadku wyboru proszę podać  

    numer rachunku bankowego oraz właściciela) 

 

Nr rachunku bankowego : .................................................................................................. 

Właściciel  rachunku bankowego : .................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Informacja o osiągnięciach zawodnika w danym roku 

Rodzaj osiągnięć 
/właściwe zaznaczyć/ 

   osiągnięcia indywidualne 

   osiągnięcia zespołowe 

 

Tytuł: ………………………..........................................…………………………………………….. 

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

Zdobyte miejsce w zawodach : ……...………...……......................................……………………… 

Nazwa zawodów: …………..............................………………………………………………........... 

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

Miejsce i data zawodów: …............................……………………………………………………….. 

Organizator zawodów : …………….............…………………………………………………………. 

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

 

Tytuł: ………………………..........................................…………………………………………….. 

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

Zdobyte miejsce w zawodach : ……...………...……......................................……………………… 

Nazwa zawodów: …………..............................………………………………………………........... 

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

Miejsce i data zawodów: …............................……………………………………………………….. 

Organizator zawodów : …….........................…………………………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 



IV. Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Oświadczenie zawodnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzica lub innego    

     opiekuna prawnego zawodnika - kandydata do nagrody 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania 

i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i wyrażam zgodę na uczestnictwo                   

w procesie przyznania nagrody. 

2. Mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. W przypadku otrzymania nagrody przyjmuję do wiadomości, że moje dane w postaci imienia i nazwiska  

oraz osiągnięcia sportowego mogą podlegać publikacji w środkach masowego przekazu. 

 

 

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

                                                                                            (data i czytelny podpis zawodnika, 

                                                                                                                 a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 



VI. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku potwierdzających osiągnięte wyniki  

       sportowe, w szczególności dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia, komunikaty : 

 

1. ........................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................................... 

6. ........................................................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................................................... 

8. ........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

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

                     (data)                                                                                             (pieczęć i podpis wnioskodawcy, 
                                                                                                 a w przypadku braku pieczęci - czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


