
Wniosek o ustanowienie NAGRODY SPORTOWEJ 

 
A- część wypełnia klub sportowy lub zawodnik niezrzeszony występujący o przyznanie 

nagrody sportowej  

B- część wypełnia dyrektor szkoły w przypadku gdy zawodnik pobiera naukę szkolną 

C- część  w przypadku zgodności podpisuje zawodnik 

 

 

A część: 
 

1. Imię i nazwisko zawodnika, data i miejsce urodzenia: 

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

2. Adres zamieszkania na terenie miasta Wisły:                                     3.  nr telefonu: 

 

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

4. Imiona rodziców/ opiekunów prawnych: 

 

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

 

5. Numer licencji polskiego związku sportowego posiadanej przez zawodnika, karta 

zgłoszeniowa, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach: 

 

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

 

6. Dyscyplina sportowa, którą uprawia zawodnik: ..…………………………………………… 

 

7. Dane klubu występującego o ustanowienie nagrody sportowej (w przypadku zawodnika 

niezrzeszonego zostawić rubryki puste): 

 

a. Nazwa…………………………………………………………………………………… 

 

b. Adres siedziby…………………………………………………………………………... 

 

c. Imię i nazwisko/numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie: 

 

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

 

d. Adres korespondencyjny………………………………………………………………... 

 

e. Imię i nazwisko trenera prowadzącego zawodnika w karierze sportowej 

 

 ………………………………………………………………………………... 

 

8. Kategoria wiekowa, do której kwalifikuje się zawodnik:……………………………………. 

 

 

 



9. Opis kwalifikowanych wyników sportowych osiągniętych przez zawodnika w roku 2012, 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Opis zachowania osobistego zawodnika i przestrzegania zasad „fair – play”: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Zgodnie z regulaminem, władze klubu zobowiązują się do niezwłocznego 

poinformowania na piśmie Burmistrza Miasta Wisły o okolicznościach skutkujących 

pozbawieniem zawodnika nagrody sportowej. 

 

 

 

………………………………………   …………………………………………………

  

Miejsce i  data                                                           Podpis Prezesa Klubu/Przewodniczącego Komisji/Burmistrza 

 



 

 

B część 

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

       Imię i nazwisko zawodnika/ucznia 

 

1. Szkoła , do której uczęszcza zawodnik: 

a. Adres, numer, nazwa: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b. Klasa, profil…………………………………………………………………………….. 

2. Potwierdzenie osiągnięć w nauce zawodnika/ucznia zgłoszonego do ustanowienia 

nagrody sportowej (zgodnie z regulaminem średnia ocen zawodnika nie  może być 

niższa od oceny dostatecznej)  . 

……………………………………………………………………………………………… 

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

3. Opis oceny z zachowania zawodnika, za okres poprzedzający złożenie   

 wniosku o nagrodę sportową. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

          ………………………………… 

         Podpis i pieczęć  Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C część  

 

Oświadczam, że po zapoznaniu się z warunkami, zasadami, trybem przyznawania i 

pozbawiania oraz określeniem wysokości stypendiów sportowych oraz nagród 

sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, finansowanych z budżetu Miasta 

Wisły,  wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do możliwości uzyskania nagrody 

sportowej 

 

 

 

 

 

    

     

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

                     Data i miejsce                                                             Podpis zawodnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego zawodnika  

(w przypadku, gdy zawodnik nie jest osobą               

                                         pełnoletnią) 

                                                                      

 

 

 

 

Urząd Miejski w Wiśle                                                             telefon: 033/855 24 25 

Pl. B. Hoffa 4                                                                            email: um@wisla.pl  

43 – 460 Wisła                                                                          www.wisla.pl  

http://www.wisla.pl/

