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OGŁOSZENIE 

 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

 

 

Na podstawie § 10 regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie stanowiącego załącznik  

do uchwały Nr XXXI/424/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: 

określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród 

Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ogłasza: 

 

nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie 

sportowym  

za rok 2019 
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I. Termin naboru wniosków 

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od  

dnia 17  lutego 2020 roku do dnia 9 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii 

Starostwa). 

II.   Miejsce składania wniosków 

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 

60-509 Poznań. 

III. Zasady i tryb naboru wniosków oraz wymogi formalne określa Regulamin określający 

szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród 

Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący 

załącznik do uchwały Nr XXXI/424/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 

r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

IV.  Formularze Wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskiego dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie, stanowią Załączniki do niniejszego Ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskiego  

dla osoby fizycznej  os iągającej  wynik i  sportowe  

w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym  

dla  

 

1. Imię i nazwisko:_________________________________________________ 

2. Dokładna data urodzenia:_________________________________________ 

3. Dokładny adres zamieszkania:______________________________________ 

4. Dyscyplina:_____________________________________________________ 

5. Kategoria wiekowa – młodzik*, junior młodszy*, junior starszy*, młodzieżowiec*, dyscyplina 

niezdefiniowana przedziałami wiekowymi* 

6. Oświadczam, że osoba fizyczna wskazana we wniosku trenuje lub mieszka  

na terenie powiatu poznańskiego (proszę opisać Klub/Stowarzyszenie/Szkołę lub inne miejsce 

trenowania na terenie powiatu poznańskiego): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Osiągnięte wyniki sportowe we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________ 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________  

 

_________________dnia_______________                                 _________________________ 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2  

 

 

 

Wniosek o przyznanie N agrody Sportowej Powiatu Poznańskiego  

dla zawodników z drużyny osiągających wyniki  sportowe  

w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym  

dla  

  

1. Nazwa drużyny: ________________________________________________ 

2. Dyscyplina: ____________________________________________________ 

3. Kategoria wiekowa: młodzik*, junior młodszy*, junior starszy*, młodzieżowiec*, dyscyplina 

niezdefiniowana przedziałami wiekowymi*. 

4. Lista zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania): 

-__________________________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________________________ -

__________________________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________________________ 

 

Osiągnięcia sportowe we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Oświadczam, że osoby fizyczne wskazane we wniosku trenują lub mieszkają na terenie powiatu 

poznańskiego (proszę opisać Klub/Stowarzyszenie/Szkołę lub inne miejsce trenowania na terenie 

powiatu poznańskiego): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________ 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________  

 

 

_________________dnia_____________   _______________________________ 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 3 

 

 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskiego  

dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników  

osiągających wysokie wyniki  sportowe w międzynarodowym lub  

w krajowym współzawodnictwie sportowym  

dla  

1. Imię i nazwisko: _________________________________________________ 

2. Data urodzenia: _________________________________________________ 

3. Dokładny adres zamieszkania: _____________________________________ 

4. Oświadczam, że trener wskazany we wniosku prowadzi szkolenie zawodników trenujących  

lub mieszkających na terenie powiatu poznańskiego (proszę opisać Klub/Stowarzyszenie/Szkołę 

lub inne miejsce trenowania na terenie powiatu poznańskiego): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Osiągnięcia sportowe zawodników we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________ 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________ 

 

_________________dnia_____________                     ____________________________ 

           (czytelny podpis wnioskodawcy) 


