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OGŁOSZENIE  

 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie § 9 Regulaminu Przyznawania 

Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr IX/112/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.  

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj.  Śl. z dnia 15 listopada 

2011 r., Nr 269, poz. 4450) powiadamia o możliwości zgłaszania kandydatur do Nagrody  

i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu.  

 

Nagrody lub Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu mogą otrzymać:  

1) zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego osoby fizyczne za osiągnięte wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, 

2) zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego trenerzy prowadzący szkolenie 

zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym, 

3) zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego trenerzy i inne osoby wyróżniające się 

osiągnięciami w działalności sportowej.   

 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu mogą 

wystąpić: 

1) jednostki organizacyjne i podmioty, których przedmiotem działalności statutowej jest 

kultura fizyczna, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego, 

2) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury fizycznej, mające siedziby  

lub działające na terenie powiatu wodzisławskiego, 

3) Starosta Wodzisławski, 

4) prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego, 

5) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. kultury fizycznej, 

6) szkoły i inne placówki oświatowe. 

 

 Wniosek dotyczący kandydata do Nagrody lub Wyróżnienia winien zawierać: 

1) w przypadku gdy kandydatem jest zawodnik lub drużyna: 

a) informacje o osiągnięciach sportowych w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie, 

b) informacje o uprawianej dyscyplinie sportowej, 

c) informacje o rodzaju współzawodnictwa, podczas, którego został osiągnięty wysoki 

wynik sportowy (informacje o imprezie, podczas której został osiągnięty wynik), 

2) w przypadku gdy kandydatem jest trener: 

a) informacje o wynikach sportowych zawodnika/zawodników, którzy poprzez 

prowadzone przez trenera szkolenie osiągnęli wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, 

b) informacje o uprawianej przez zawodnika/zawodników dyscyplinie sportowej, 

c) informacje o rodzaju współzawodnictwa, podczas którego został osiągnięty wysoki 

wynik sportowy (informacje o imprezie, podczas, której został osiągnięty wynik), 
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3) w przypadku gdy kandydatem jest trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami 

w działalności sportowej – opis tych osiągnięć. 

Wniosek powinien dodatkowo zawierać: 

1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce 

urodzenia, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy), a w przypadku o Nagrodę lub 

Wyróżnienie drużynowe –dane osobowe, o których mowa powyżej, dotyczące 

wszystkich członków drużyny, 

2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, nr KRS lub innej ewidencji-jeżeli dotyczy, telefon 

kontaktowy), 

3) dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (np. kopie dyplomów, 

wycinki prasowe, fotografie, wydruki ze stron internetowych, itd.), 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych 

osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie 

Nagrody lub Wyróżnienia, a także na nieodpłatne utrwalenie, a także wykorzystanie  

i rozpowszechnienie wizerunku kandydata na wszelkich polach eksploatacji  

(w przypadku drużyny zgoda na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych musi 

być wyrażona przez wszystkich jej członków). W przypadku gdy kandydatem jest osoba 

niepełnoletnia, oświadczenia składa opiekun prawny, 

5) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne  

i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia, 

6) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata/ów do otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia. 

W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, wniosek podpisuje opiekun 

prawny. 

 

Termin i sposób złożenia wniosku: 

1. Termin składania wniosków w 2014 r. upływa w dniu 31 marca 2014 r. 

2. Wnioski należy złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu  Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a lub przesłać 

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2,  

44-300 Wodzisław Śląski (decyduje data stempla pocztowego). 

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego  

można pobrać ze strony www.powiatwodzislawski.pl lub w kancelariach Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a.  

3. Wniosek złożony lub dostarczony po terminie nie będzie rozpatrywany. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody lub Wyróżnienia. 

 

Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród lub Wyróżnień należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

Wodzisław Śl., 05.03.2014 r. 

 

http://www.powiatwodzislawski.pl/

