Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.183.2020
Burmistrza Libiąża z dnia 7 stycznia 2020 r.

Wnioskodawca1:
........................................................
(imię i nazwisko lub nazwa klubu sportowego)

........................................................
……………………………………
(adres zamieszkania lub siedziba klubu sportowego)

........................................................
(nr telefonu)

........................................................
(e-mail)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA
Dane zawodnika:

I

1. Imię i nazwisko:

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

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….
…………………………..……………………………………………………………….....................

3. Data urodzenia:

…………………………………………………………………………………..

4. Nazwa i siedziba klubu sportowego zrzeszającego zawodnika wraz z telefonem i mailem:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Uprawiana dyscyplina sportu: ………………………………………………………….…………….
6. Nazwisko i imię trenera klubowego: …………………………………………………………………
Uzasadnienie wniosku - osiągnięcia sportowe zawodnika uzyskane w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia
22.11. 2019 r.:
II

1. § 10 ust. 2 pkt 1) Regulaminu – udział w półfinale Mistrzostw Polski, jeżeli udział w półfinale

poprzedzały zawody eliminacyjne lub zawodnik uzyskał kwalifikację związkową (podać pełną
nazwę zawodów, miejsce i termin, organizatora, osiągnięte miejsce, kategorię wiekową, konkurencję
sportową oraz informację o zawodach eliminacyjnych lub kwalifikacji związkowej):
……………………………………………………………………………………….……..…….………
……………………………………………………………………………….…..……………….………
……………………………………………………………………….…………………………….…..…

2. § 10 ust. 2 pkt 2) Regulaminu – udział w finale Pucharu Polski, jeżeli udział w finale
1

Wniosek może złożyć: klub sportowy, pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika;

1

poprzedzały zawody eliminacyjne lub zawodnik uzyskał kwalifikację związkową (podać pełną
nazwę zawodów, miejsce i termin, organizatora, osiągnięte miejsce, kategorię wiekową, konkurencję
sportową oraz informację o zawodach eliminacyjnych lub kwalifikacji związkowej):
…………………………………………………………………………………………..……………..…
…………………………………………………………………………………..……………………..…
………………………………………………………………………….....…………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………

3. § 10 ust. 2 pkt 3) Regulaminu – udział w finale zawodów rangi krajowej lub

międzynarodowej, jeżeli udział w finale poprzedzały zawody eliminacyjne (podać pełną nazwę
zawodów, miejsce i termin, organizatora, osiągnięte miejsce, kategorię wiekową, konkurencję
sportową oraz informację o zawodach eliminacyjnych):
………………………………………………………………………………………….……..……….…
……………………………………………………………………………...………………………….…
……………………………………………………………………...………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………

4. § 10 ust. 2 pkt 4) Regulaminu – w grach zespołowych – zajęcie od I do III miejsca
w zawodach na szczeblu wojewódzkim, jeżeli udział w finale poprzedzały zawody eliminacyjne
(podać pełną nazwę zawodów, miejsce i termin, organizatora, osiągnięte miejsce, kategorię wiekową
konkurencję sportową oraz informację o zawodach eliminacyjnych):
……………………………………………………………………………………………..…………..…
…………………………………………………………………………………..……………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Libiąż, dnia…................................

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

III Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

w Libiążu danych osobowych na potrzeby przyznania wyróżnienia sportowego zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Libiąż, dnia…................................

…………...............................................................................
(podpis pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika)

2

Do wniosku należy załączyć:
1. Dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające
osiągnięcia sportowe wymienione we wniosku zawierające odpowiednio:
 dane potwierdzające osiągnięty wynik sportowy w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku oraz rangę zawodów i organizatora, dyscyplinę sportu/konkurencję, w której
zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy;
 informację o zawodach eliminacyjnych poprzedzających udział w półfinale lub informację
o uzyskaniu kwalifikacji związkowej (dot. osiągnięć wymienionych w punkcie 2 w II części
wniosku);
 informację o zawodach eliminacyjnych poprzedzających udział w finale lub informację
o uzyskaniu kwalifikacji związkowej (dot. osiągnięć wymienionych w punkcie 7 w II części
wniosku);
 informację o zawodach eliminacyjnych poprzedzających udział w finale dot. osiągnięć
wymienionych w punkcie 3 i 4 w II części wniosku);
2. Potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO Urzędu Miejskiego w Libiążu.
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