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wsprawieokre6leniawzoruwnioskuoprzyznaniestypendiumsportowego'
i Regulaminu przyznawania poszczeg6lnych kategorii
nagrody lub wyr6inienia
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25 czerwca 2O1O r., o #o'ti"
z dnia
z g'14 Uchwary ur xll+ia'lrz nliv Mi"ltxiu1 w czerwionce-Leszczynach
trybu
zasad'
szczegolowych.
29 wrze6nia 2017 ro(u'-* .p't"tii" o'fresienia
stypendi6w sportowych'
przyznawania pozbawiania oiiz rodzaiow i wysokoSci
Leszczyny dla osob fizycz,nych za
IrjioJi *vtoznien Gminy i rrl,aitu c'e.*ionr a poz
5427 z dn 10 pazdziernika
Wol
osiagnigte wyniki sportow" iOi
2017 roku z poznieiszymi zmianami)
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zarzqdzam, co nastqPu je :
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1'okreSlamwzorWnioskuoprzyznaniestypendiumSportowegozaosiqganie
wysokich wYnikow sPortowYch'
do niniejszego
2. Wzbr Wniosku' o liJ'vnl rno*a w ust l stanowi zalqcznik

zarz4dzenia

3.

4

,..L ..^,"^+hi6nia i ponrrl
nagrody lub wyro2nienia' I
OkreSlam wz6r Wniosku o przyznanie
wysokie
-neg.y.lamin
i ich wysoko5ci za
przyznawania p"...'"g"r"ih'Gtegorii nlgtd
osiqg-nlgcia w dzialalnosci w zakresie sportu
wyniki sportow"
3 stanowiq odpowiednio
\Nzor Wniosku I n"g,r";it' ktorych'mowa w ust
"
zalqczniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zatzEozenta'
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ie Zarzqdzeniapowierzam Naczelnikowi Wydzialu
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wynik6w sportowych i Zarzqdzenie
stypendium sportowego ;;t'qg'"; wysokich
z dnia 12 grudnia
Nr 735/17 Burmrstrza a;i.li M;;.ir'trer*iontta-Leszczyny
wniosku o przyznanie nagrody lub
2017 roku w sprawie okreslenia wzoruposzczegolnych
kategorii nlqroj i ich
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wvro2nienia i Regulaminu przyznawania
indywidualne lub
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wybitnJ
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,'p"**e
wvsokosci za wysokie *v.i[i
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zespolowe w dziatalno6ci w zakresie sportu'
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ZalEcznik Nr

BUFMISTRZ

1

dozadqdzenia

GMIN\ IMIASTA

t'u

t!3na

Burmistrza Gminy i Miasta
Czenivionka - LeszczynY
z dnia 25 wrzesnia 2018 r'

Czerw ronka- LesaczYttY

Wnioskodawca:

(miejscowos0, data)

.p"rt"*"g" irl i, i ,"r*-itx"
iNr;", ;J;; kilo, przypadku
osoby niepelnoletniei

zawodnika, adres, w
lub n iepelnosprawnei przedstawiciela ustawowego)

(dane: telefon, e-mail)

Burmistrz GminY i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY,

WNIOSEK
sportowych
o przyznanie stypendium sportowego za osiqganie wysokich wynik6w

z dnia
Na podstawie Uchwaly Nr XU44B/17 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
przyznawania
2g wrzesnia 2017 roku w sprawie okreslenia szczeg6lowych zasad, trybu
ipozbawianiaorazrodzajowiwysoko6cistypendi6wSportowych,nagr6diwyr62niefi
wyniki
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla osob fizycznych za osiqgniete
rokuzpozn. zm.)
sportowe (Dz.Urz.woj. sl., po2.5427 z dn. 10 pa2dziernika2017
wnioskujq / wnioskujemY
miesigcznie
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zawodnik:
l. Dane klubu sportowego, do kt6rego przynale?y
1.

2.

nr

Ulica

Kod

pocztowY

MiejscowoS6

Telefon kontaktowY

Nr KRS lub Rejestru ze

ll. Dane wnioskodawcY:

1.

2.

nr

Kod pocztowY ...

Miejscowo6c

Telefon kontaktowY
Fax

Nr KRS lub Rejestru

lll . Dane

1. lmig
2. lmiona
3. Data i miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania
i

6. Numer i seria dowodu osobistego:
7. Nazwa
8. Nr rachunku bankowego
9. Telefon

'

10. Nazwa urzgdu

-2-

wysokie wYniki
lV. Osiqgnigcia sportowe osoby tizyczne!' kt6ra osiqgnqla
sportowe w okresie 12 miesigcy roku poprzedniego:

Lp.

Nazwa zawodow / rozgrywek Termin,

miejsce

Dyscyplina

Osiqgniqcia /
zajqle miejsce

1.

2.
3.

4.
5.
b.
7.
B.

V. Oswiadczenia
1.

Zobowiqzujg

t

wnioskodawcy / klubu sportowego:

do niezwlocznego informowania

zobowiqzujemy siQ

Burmistrza

mogqcych miec wplyw na
Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny o okoticznoSciach
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium sportowego'
w oficjalnych 2rodlach przekazu
2. Zobowiqzujemy sig do publicznego informowania
o uzyskanym stypendium sportowym zawodnika'
przedstawione we wniosku sq prawdziwe
3. Oswiadcz am I o6wiadcza my, ze dane

izgodne ze stanem faktYcznYm'
4. Oswiadczam

/ oSwiadczamy, ze zapoznalem

(lam)

I zapoznaliSmy sig z Uchwatq

z dnia 29 wrzesnia 2017
Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w czeruvionce-Leszczynach
przyznawania i pozbawiania
roku w sprawie okreSlenia szczegolowych zasad, trybu
i wyroznien Gminy
oraz rodzajow i wysoko$ci stypendiow sportowych, nagrod
Leszczyny dla osob fizycznych za osiqgniqte wyniki

i

Miasta

czerwionka

paadzierntka2OlT roku zpo2n' zm')'
sportowe (Dz.Urz.woj. sl.,poz.5427 zdn' 10

(podPis i Pieczqc osobY / osob
u

powaznionych do reprezentowan ia wn ioskodawcy)
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Vl. Oiwiadczenia zawodnika:

1.

Europejskiego i Rady (UE)
Zgodnie zarl.6 ust.1 lit. a Rozporzqdzenia Parlamentu
ochrony osob fizycznych w zwiqzku
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
przeptywu takich
z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
o ochronie
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464/VE (og6lne rozporzqdzenie

danych) wyra?am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych
rozpalrzenia wniosku

o

w

celu

przyznanie stypendium sportowego za osiqganie wysokich
danych jest dobrowolne, jednak niezbqdne do

wynikow sportowych. Podanie
przyjqcia

ni n

iejszego wn iosku.

2e nie pobieram stypendium sportowego z budZetu panstwa'

2.

oswiadczam,

3.

z innych zrodel'
z budZetu innejjednostki samorzqdu terytorialnego lub
zawierajqcej imig'
wyrazam zgodg na podanie do publiczneiwiadomosci informacji
wysokoSc stypendium oruz okres na jaki zostalo

nazwisko, nazwe klubu,
przyznane.

4.

zgodnie
WyraZam zgodg na rozpowszechnianie mojego wizerunku

ustawy
(t

j

z dnia 4 lutego 2016 roku o prawie autorskim i

Dz.U.

z

2016 roku Poz' 666 z po2n. zm

)

z art' 81 ust

1

prawach pokrewnych

zwiqzanego

z przyznaniem

stypendium.

i
5. Zobowiqzujq sig do niezwlocznego informowania Burmistrza Gminy
Czenvionk a-Leszczyny

Miasta

o okolicznoSciach mogqcych miec wptyw na wstrzymanie

lub pozbawienie stypendium sportowego'

( data

)

(czytelny podpis zawodnika lub czytelny podpis przedstawiciela ustawowego w przypadku zawodnika niepelnoletniego
lub osobY niePelnosPrawnej)
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Do wniosku nalezY dolqczYe:

1.

przypadku kopii potwierdzone
Dokumenty potwierd zajqce osiqgniqcia sportowe, w
za zgodnoSc z orYginalem'

2. Plan przygotowan i startow zawodnika

pzez klub i trenera'

do

ik PrzYnaleZY'
osoby uczqcej siq'
Kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej w przypadku

ktorego zawod

3.

potwierdzony

z

Zgodnie

art.

n

13 ogolnego rozporzqdzenia

o

ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r'

informuig, iZ:

1.

i

jest Gmina Miasto Czerwionka-Leszczyny
Administratorem pani/pana danych osobowych
przez Burmistrza
g,
z siedzibq pz,, ur parkowej iq-zgo Czerwionki-Leszczyny reprezentowana
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

pod

2. Kontakt . rnrp"[toi", o.nrony oui,1,in w Gminie i Mrescie czerwionka-Leszczyny mozliwy iest
numeremtel.nr.3242g5g22lubadresememailiod@czerwionka-leqzczyny'pl' pnyznanie..stypendium
cet,., rorpatrze,n'i wniosku o.
3. pani/pana dane osobowe przetwaizine ogOq *sportowyin
na podstawi". nt 6 ust l lit' a' b' c -

sportowego za osiqganie wysokich wyniiow
27 kwietnia 2Q16 r'
ogotnego rozporzqdzenia o ochronie dinych osobowych z dnia
na podstawie przepisow
podmioty
upowaznione
4. Odbiorcami pana/pani danych orooo*i.n oqoq
Prawa do kontroli.
dane osobowe przechowywane bqdq przez okres 5 lat'
5. irana/Panipani/pan
prawo do
posiada
prawo do: zqdania od administratora dostqpu do danych osobowych'
przetwarzania.
ich sprostowania, piawo do wniesienra sprzeciwu wobec
ochrony Danych osobowych, gdy
Urzgdu
Prezesa.
do
pan/pani
ilrrgi
prawo wniesienia
7. Ma
pana/pani dane"osobowe przetwarzane sq przez administratora niezgodnie
uzasadnione jest, ze
z dnia 2T,kwietnia 2016 roku'
z ogolnym rozporzqdzeniem o ocnronie danych osobowych
danych w zakresie wymaganym
jednakze
niepodanie
B. podanie o"n,,in o.obowych jest dobrowolne przyjqcia i rozpatrzenia
wniosku'
przez administratora moze skutkowac odmowq

6.

u,

r, BUtltwrsTttzlL

ner effiqi

i?aud.ner

,^rr$r[ourmlstrze

1\
Y,u

r"lt

t1'
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zalacznik Nr 2
do 2arzqdzenia lir.'t.l J t'tg
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenvionka - LeszczynY
z dnia 25 wrzesnia 2018 r.

RU

IASTA

Czcrwl oill{r,' t..erreyny

Wnioskodawca.

(miejscowosC, data)

(Klub sportowy, zawodnik, trener, dzialacz spo(owy,
wla6ciwy polski zwiEzek sportowy)

(adres, dane do kontaktu)

Burmistrz GminY i Miasta
Czerwionka-LeszczynY'

WNIOSEK
lub za wybitne
o przyznanie nagrody / wyr6inienia za wysokie wyniki sportowe
osiqgniecia w dzialalnoSci w zakresie sportu
*/'
1) za dany rok kalendarzowY
z1 za caloksztaft dzialalno6ci'

NapodstawieUchwatyNrXLi44S/lTRadyMiejskiejwCzerwionce-Leszczynachzdnia
zasad' trybu ptzyznawania
2g wrzeSnia 2017 roku w sprawie okreslenia szczegolowych

ipozbawianiaorazrodzajowiwysoko6cistypendiowsportowych,nagr6diWyr6znien
za osiqgnigte wyniki
Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny dla osob fizycznych
pa2dziernika 2017 rokuzp62n zm)
sportowe (Dz.Urz.Woj. Sl., poz 5427 z dn l0
wnioskujq / wnioskujemY

oprzyznanienagrodywkwocie.."""""zl,/wyr62nienia:puchaf/lubdyplom*/'
za wybitne osiqgniqcia w dzialalnoSci w zakresie sportu w dyscyplinie
dla: ................
'/ - odPowiednie Podkteslic'

-1-

do kt6rego
1.

Nazwa klubu sportowego

2.

Dane klubu

PrzYnaleiY zawodnik

/

zesP6l

nr

Mie.iscowoSi

Kod pocztowy
Telefon kontaktowY
Nr KRS lub Re.iestru ze

ll. Dane wnioskodawcY
1.

2.

nr

Miejscowo5c

Kod pocztowY ...
Telefon kontaktowY
Fax

Nr KRS lub

zawodnik6w / trenera / dziatacza klubu
lll. Dane osobowe zawodnika / zespolu
sportowego:

1.
2.

lmiona

3

Data i mie.isce urodzenia

i

lmiona

4.

5.

na

zameldowania

Adres zamieszkania

"

6 PESEL......
7. Numer iseria dowodu osobistego:
8. Nazwa banku i nr oddzialu "
g. Nr rachunku bankowego

'

10. Telefon

11. Nazwa

-2-

NlP

pobyt

staty

kt6rego przyczynil
lv. osiqgnigcia sportowe zawodnika (wynik sportowy do

sigtrenerldzialacz)wokresie12miesigcyrokupoprzedniego:

Lp.

Nazwa zawodow /

rozgrywek

Termin,

miejsce Dyscyplina osiqgnrqcra / zajqte

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
B.

9.
10.

v. Uzasadnienie wniosku
dzialalnoici

o

przyznanie nagrody

I

wyr62nienia za caloksztalt

:

dzialalnosci)
(w przypadku ubiegania siq o nagrodg / wyr62nienie za caloksztatt

faktycznym'

1. Oswiadcz amy,2e powy/sze dane wypelnione sq zgodnie ze stanem
XL/448/17 Rady
2. oswiadczam, ze zapoznalem lzapoznalam sig z Uchwatq Nr
2017 roku w sprawie
Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 29 wrzesnia
i pozbawiania oraz rodzaiow
okreSlenia szczegolowych zasad, trybu ptzyznawania
sportowych, nagrod wyroznien Gminy Miasta

i

i

i

wysokoSci stypendiow

sportowe
Leszczyny dla osob fizycznych za osiqgniqte wyniki
po2n' zm')'
(Dz.L)rz.woj. sl., poz. 5427 z dn. 10 pa2dziernika 2017 roku z

czerwionka

(podpis i pieczqc osob upowaZnionych do reprezentowania
wnioskodawcY)
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Vl. OSwiadczenia zawodnika / trenera I dzialacza
"/
1.

**l:

- \da6ciwe Podkreslic

i Rady (UE)
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
fizycznych w zwiqzku
2016t67g z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
przepiywu takich
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
o ochronie
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464/VE (og6lne rozpotzqdzenie
w celu
danych) wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych

rozpatrzeniawnioskuoprzyznanienagrodylwyro2nieniazawybitneosiqgnigcia
jednak
w dzialalnosci w zakresie sportu. Podanie danych jest dobrowolne,
niezbgdne do przyjgcia niniejszego wniosku'
zawierajqcej imig'
Wyra2am zgodq na podanie do publicznej wiadomoSci informacii

3.

nazwisko, nazwg klubu iwysoko6ci nagrody'
z
Wyrazam zgodg na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie

art 81 ust

1

ustawyzdnia4lutego2016rokuoprawieautorskimiprawachpokrewnych(t.j'
przyznaniem nagrody /
Dz.U. z 2016 roku poz. 666 z pbbn. zm) zwiqzanego z
wyroZn ienia.

( data )

,..r*"

^r'

,"OOU

,"*"0" *, , ,r"""r,

aO.

n'"'"

'O

t'rt"

",

podpis przedstawiciela ustawowego w przypadku zawodnika
niePelnoletniego).

Do wniosku nale2Y dolqczYc:

1. Dokumenty potwierdzajqce osiqgniqcia sportowe zawodnika lub trenera' ktory

2.

wyniku
szkolqc zawodnikow ptzyczynil siq do uzyskania przez nich wysokiego
sportowego, w przypadku kopii potwierdzone za zgodnoSc z oryginalem'
przepisow'
Dyplom potwierdzaiqcy stopien trenerski uzyskany w trybie odrqbnych

3.

Dokume

4.

uczqcej sig'
Kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej w przypadku osoby

Zgodnie

z

art.

nty potwi e rd zaiqce

d zi

ata

I

13 og,lnego rozporzqdzenia o

n oS

c dzialacza'

z dnia 27 kwietnia 2016

ochronie danych osobowych

r'

informuiq, i2:

1.

czerwionka-Leszczyny
Admrnistratorem pani/pana danych osobowych jest Gmina i Miasto
g,
reprezentowana
wzez Burmistrza
parkowej
czerwionki-Leszczyny
4q-zlo
z siedzibq przy ul
Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

A---..:^-,-^

r

mairire,rr jest
iocr nnr{
pod

^^,^,r,^r, mozliwy
ochrony oaiiyfr' w Gminie. i Miescie Czerwionka-Leszczyny
2. Kontakt z lnspektorem
numerem tel. nr. g2 42g 59 22lub adretem email iod@czerwionka-leszczyny'pl przyznanie nagrody za
cetu iozpatrzenia wniosku o
3. paniipana dane osobowe przetwarzane bqdq wsportu
na podstawiglt 6 ust' 1 lit' a' b' c - ogolnego
zakresie
wybitne osiqgniqcia w dzialalnoSci w

kwietnia 2016
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

r'

przepisow
4. odbiorcami pana/pani danych "r"oorrv.n bqdq podmioty upowaznione na podstawie
Prawa do kontroli.
bqdq przez okres 5 lat'
5. hana/Pani dane osobowe przechowywane administratora
dostqpu do danych osobowych' prawo do
pani/pan
od
posiada
zqdania
prawo
do:
6.
przetwarzania'
ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
do Prezesa. Uizqdu ochrony Danych osobowych' gdy
7. Ma pan/panl pir*o wntesienia trrrgiosobowe
przetwarzane sE przez administratora niezgodnie
uzasadnione jest, ze Pana/Pani dane
z dnia 27 kwietnia 2016 roku'
osobowych
z ogolnym rozporzqdzeniem o ochronie danych
danych w zakresie wymaganym
jednakze
niepodanie
jest
dobrowolne
g. podanre orn,in orobowych
i rozpatrzenia wniosku'
przez adminiitratora moze skutkowac odmowq przyjqcia

I.

$UIT,YITgT}(U A

Ro.udner
Anffia.i Rauctner
mgr omezi

^n,
zaatef;o$surmlstrza

\t

f,'* I t'
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zalacznik Nr 3
do 2aaqdzenia nr'l.tl Jl fi
Burmistza GminY i Miasta
Czerwionka - LeszczynY
z dnia 25 wrzesnia 2018 r.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-trszczYnY

REGULAMIN
lub
przyznania poszczeg6lnych kategorii nagr6d za wysokie wyniki sportowe

wybitneosiegnieciaindywidualnelubzespolowewdzialalnosciwzakresiesportu'
s1
1.

wyraz uznania za
Nagroda jest jednorazowym Swiadczeniem pienigznym i stanowi
zawodnikow wybitne osiqgniecia indywidualne lub

i
wysokie wyniki sportowe
zespolowe w dzialalnoSci w zakresie sportu o ktorych mowaw$2ust

l pkt'5i6

uchwaly, uzYskane w danYm roku.
2. Ustalam poszczeg6lne kategorie nagrod i ich wysoko6ci:

zajecie 1 - 3 mieisca
1) nagrody I stopnia za osiqgnigcia w skali miedzynarodowej
naigrzyskacholimpijskich,mistrzostwachSwiata,pucharachSwiata,uniwersiadach:
a/ dla zawodnik6w - indYwidualna:
- za zaiqcie 1 miejsca / medal zloty do 1 500,00 zl;
- za zaigcie 2 miejsca / medal srebrny do 1 300'00 zl;
- za zaiQcie 3 miejsca / medal brqzowy do 1 1 00'00 zl;

b/ dla zawodnik6w - zesPolowa:
- za zaiecie 1 miejsca / medal zloty do 5 000,00 zl;
- za zaiqcie 2 miejsca / medal srebrny do 4 500,00 zl;
- za zajgcie 3 miejsca / medal brqzowy do 4 000,00 zl;

c/

dla trener6w lub dzialaczy, ktorych zawodnik lub zesp6l:

- zajql l miejsce i medal zloty do

1 500,00 zt;

- zajql2 mieisca / medal srebrny do 1 400'00

zl;

zajqi 3 miejsca / medal brqzowy do 1 300,00 zi;

-1-

- zaigcie 1 2) nagrody ll stopnia za osiagniecia w skali miqdzynarodowej

3

miejsca w mistrzostwach Europy, pucharach Europy:
a/ dla zawodnik6w - indYwidualna:
- za zaiqcie 1 miejsca / medal ztoty do 1 250,00 zl;
- za

zlgcie 2 miejsca / medal srebrny do

- za zaiqcie 3 miejsca / medal brqzowy

1 000,00 zt;

do

800'00 zl;

b/ dla zawodnikow - zesPolowa:
- za zaigcie 1 miejsca / medal zloty do 3 000'00 zl;

- za zaigcie 2 miejsca / medal srebrny do 2 600'00 zl;
zl;
zaiQcie 3 miejsca / medal brqzowy do 2 200'00

za

c/ dla trener6w lub dzialaczy, ktorych zawodnik
- zaiql l miejsce / medal ztoty do 1 250 '00 zl'

lub zespol:

- zaiql2 miejsca / medal srebrny do 1 000'00 zl;
- zaiql3 miejsca / medal brqzowy do 800'00 zt;

- zajqcie 1
3) nagrody lll stopnia za osiqgnigcia w skali krajowej

- 3 miejsca

w mistrzostwach i pucharach Polski:
a/ dla zawodnikow - indYwidualna:
zl;
- za zaiqcie 1 miejsca / medal zloty do 750'00
do 600'00 zl;
- za zajqcie 2 miejsca / medal srebrny

do 500'00 zl;
- za zaiqcie 3 mieisca / medal brqzowy
b/ dla zawodnikow - zesPolowa:
2 000'00 zl;
- za zaigcie '1 miejsca / medal zloty do
-

1 500'00 zl;
za zaigcie 2 miejsca / medal srebrny do

-

za zaiqcie 3 mie.isca / medal brqzowy do

1 000'00 zl;

c/ dla trener6w lub dzialaczy' ktorych zawodnik
- zaifl l miejsce / medal zloty do 750'00 zl'
- zEd 2 mieisca / medal srebrny do 600'00 zl;
- zaiql 3 mieisca / medal brqzowy do 500'00 zl;

lub zesp6l:

4) nagroda za caioksztatt dzialalnoSci
- trener, dzialaczdo I 500,00 zl;

3. W

wnioski o nagrody dla zawodnik6w
pienrrrszei kolejno6ci rozpatrzeniu podlegaiq

4.

cel w uchwalonym na dany
llo5c nagr6d uzale2niona ,iest od kwoty zapisanej na ten
rok budZecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

s2
Wyplata nagrody nastqpuje przelewem na rachunek bankowy'
przysluguje
2. V',1 razie wqtpliwo6ci prawo interpretacji zapis6w niniejszego regulaminu

1.

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny
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