
(formularz wypełnić drukowanymi literami)

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko, nazwa, adres, tel. kontaktowy, e-mail)

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

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

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

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA  DLA TRENERÓW ORAZ INNYCH 
OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GNIEW

1. Imię i nazwisko trenera / działacza:

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

2. Adres do korespondencji ( adres pocztowy, telefon, adres e-mail ) trenera:
Adres do korespondencji:
…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................

E-mail: ................................................................

Tel. .....................................................................

3. Największe  osiągnięcia  sportowe  trenowanych  (prowadzonych,  kierowanych) 
zawodników,  drużyn  lub  klubów  z  trzyletniego  okresu  poprzedzającego  złożenie 
wniosku, za które ma zostać przyznana nagroda:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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 Zarejestrowano:

..............................................................................
miejscowość, dnia

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Gniew

Pl. Grunwaldzki 1
83-140 G n i e w

 



4. Uzasadnienie wniosku:
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Załączniki do wniosku:

1) …...........................................................................................................................................
2) …...........................................................................................................................................
3) …...........................................................................................................................................
4) …...........................................................................................................................................
5) …...........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania związanego z niniejszym wnioskiem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz 1182 j.t.)               

….......................................
       ( podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej  zgodnie  
z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz 1182 j.t.)        

 ….......................................
       ( podpis wnioskodawcy)      

….........................................................
( podpis wnioskodawcy)
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KARTA INFORMACYJNA
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA  DLA TRENERÓW ORAZ INNYCH 

OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GNIEW

PODSTAWA PRAWNA: 
 Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r.,poz. 715 j.t.)
 Uchwała  Nr LII/338/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 

Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, 
trenerów  oraz  innych  osób  wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej 
zamieszkałych na terenie Gminy Gniew.

Załączniki do wniosku:
 potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, potwierdzające osiągnięcia 

sportowe trenowanych (prowadzonych, kierowanych) zawodników, drużyn lub klubów
 wycinki  prasowe  potwierdzające  osiągnięcia  sportowe  trenowanych  (prowadzonych, 

kierowanych) zawodników, drużyn lub klubów
 zdjęcia medali, pucharów i innych trofeów dokumentujących osiągnięcia i działalność na rzecz 

rozwoju sportu
 inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie 
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie

OPŁATY:
 Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 Wnioski złożone do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego rozpatrywane są do dnia 

31 października każdego roku

PROWADZĄCY SPRAWĘ: 
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (parter), tel. 058 535 22 55 w. 159

TRYB ODWOŁAWCZY: 
            Nie dotyczy

POBRANIE WNIOSKU:
 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl i w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bipgniew.pl 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w  Gniewie
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w  Gniewie

UWAGI:
Trener może otrzymać nagrodę raz na cztery lata
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