
UCHWAŁA NR XLIX/702/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 
w działalności sportowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 
6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715) Rada Miejska w Koszalinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

2. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla trenerów, instruktorów oraz innych osób fizycznych 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

3. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej.

4. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień, o których 
mowa w §1. ust. 1, 2 i 3 określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia uzależniona będzie od 
kwoty uchwalonej na dany rok budżetowy uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie:

1) Nr LX/716/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta 
Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla 
zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej 
przyznawania.

2) Nr XXVIII/448/2005 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu 
„Przyjaciel Sportu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Stefan Turowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
XLIX/702/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 30 października 2014 r.

REGULAMIN USTANAWIANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE, TRENERÓW I INSTRUKTORÓW 
PROWADZĄCYCH SZKOLENIE ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM ORAZ DLA OSÓB 
FIZYCZNYCH WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ.

§ 1. 1. Z tytułu osiągniętych wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym osobom fizycznym są przyznawane:

a) nagrody,

b) wyróżnienia,

c) tytuł Sportowca Roku.

2. Trenerom, instruktorom i innym osobom fizycznym prowadzącym szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym oraz działaczom i animatorom są przyznawane:

a) nagrody,

b) wyróżnienia,

c) tytuł Trenera Roku, przyznawany osobom posiadającym uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,

d) tytuł Działacza Sportowego Roku, przyznawany osobom fizycznym prowadzącym działalność 
w dziedzinie sportu na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,

f) nagroda za całokształt działalności sportowej.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być przyznane 
osobom fizycznym zrzeszonym w klubach sportowych, których siedziba znajduje się na terenie Koszalina.

2. Nagrody i wyróżnienia dla trenerów, instruktorów i innych osób fizycznych oraz działaczy 
sportowych mogą być przyznawane za działalność sportową związaną z Koszalinem.

§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w szczególności za uzyskanie jednego z następujących
wysokich wyników sportowych w sportach olimpijskich:

a) zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

c) zajęcie miejsca 1-8 na uniwersjadzie,

d) zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach świata seniorów, paraolimpijskich mistrzostwach świata lub 
igrzyskach głuchych,

e) zajęcie miejsca 1-6 w zawodach pucharu świata, pucharu Europy,

f) zajęcie miejsca 1-8 w zawodach pucharu świata w grach zespołowych,

g) zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Europy seniorów oraz paraolimpijskich mistrzostwach Europy lub 
igrzyskach głuchych,
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h) zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach świata juniorów i juniorów młodszych,

i) zajęcie miejsca 1-6 w mistrzostwach Europy juniorów i juniorów młodszych,

j) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów w sportach indywidualnych i zespołowych,

k) zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach Polski młodzieżowców, mistrzostwach Polski juniorów oraz
ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych,

l) zajęcie miejsca 1-2 w finałach mistrzostw Polski młodzików w sportach indywidualnych oraz pucharu 
Polski.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w szczególności za uzyskanie jednego z następujących
wysokich wyników sportowych w sportach nieolimpijskich:

a) zajęcie miejsca 1-6 w mistrzostwach świata seniorów,

b) zajęcie miejsca 1-3 z zawodach pucharu świata,

c) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy seniorów,

d) zajęcie miejsca 1-6 w mistrzostwach świata juniorów i juniorów młodszych,

e) zajęcie miejsca 1-4 w mistrzostwach Europy juniorów i juniorów młodszych,

f) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów w sportach indywidualnych i zespołowych,

g) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski młodzieżowców oraz mistrzostwach Polski juniorów 
i juniorów młodszych,

h) zajęcie miejsca 1-2 w finałach mistrzostw Polski młodzików w sportach indywidualnych oraz pucharu 
Polski.

3. Wyróżnienia przyznaje się w szczególności za uzyskanie jednego z następujących
wysokich wyników sportowych w sportach olimpijskich i nieolimpijskich:

a) zajęcie miejsca 1-6 w mistrzostwach świata masters,

b) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy masters.

§ 4. Podstawę wyliczenia wysokości nagród przewidzianych niniejszą uchwałą stanowi kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszana stosownie do obowiązujących przepisów, zwana dalej 
„podstawą”, obowiązująca na dzień 1 stycznia roku, w którym przyznawana jest nagroda.

§ 5. 1. Nagroda dla zawodników oraz zawodników niepełnosprawnych za osiągnięcie wysokiego 
wyniku sportowego w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych może być przyznana w wysokości:

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

a) do 25 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich,

b) do 20 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich,

c) do 15 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich,

d) do 10 - krotności podstawy za zajęcie czwartego do ósmego miejsca na igrzyskach olimpijskich,

e) do 5 - krotności podstawy za udział w igrzyskach olimpijskich.

MISTRZOSTWA ŚWIATA

a) do 8 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata seniorów,

b) do 6 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata seniorów,

c) do 4 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata juniorów,
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d) do 4 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata seniorów,

d) do 3 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata juniorów,

e) do 2,4 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata juniorów.

MISTRZOSTWA EUROPY

a) do 4,5 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy seniorów,

b) do 3 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy seniorów,

c) do 2,4 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy juniorów, juniorów 
młodszych,

d) do 2,25 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy seniorów,

e) do 1,8 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy juniorów, juniorów 
młodszych,

f) do 1,5 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy juniorów, juniorów 
młodszych,

g) do 1,5 - krotności podstawy za zajęcie czwartego do ósmego miejsca w mistrzostwach Europy w grach 
zespołowych,

h) do 1,5 - krotności podstawy za zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca w europejskich igrzyskach 
młodzieży.

MISTRZOSTWA POLSKI

a) do 1,0 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski seniorów,

b) do 0,5 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski seniorów,

c) do 0,5 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów, juniorów 
młodszych,

d) do 0,4 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski seniorów,

e) do 0,3 - krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów, juniorów 
młodszych,

f) do 0,2 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów, juniorów 
młodszych,

g) do 0,2 - krotności podstawy za zajęcie pierwszego do drugiego miejsca w mistrzostwach Polski 
młodzików,

h) do 0,2 - krotności podstawy za zajęcie czwartego do ósmego miejsca w mistrzostwach Polski w grach 
zespołowych.

2. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach 
sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich oraz zawodników niepełnosprawnych może być 
przyznana w ramach współzawodnictwa sportowego w wysokości:

MISTRZOSTWA ŚWIATA

a) do 1 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata seniorów,

b) do 0,75 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata seniorów,

c) do 0,75 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata juniorów, 
juniorów młodszych,

d) do 0,5 – krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata seniorów,
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e) do 0,5 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata juniorów, juniorów 
młodszych,

f) do 0,25 – krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata juniorów, juniorów 
młodszych.

MISTRZOSTWA EUROPY

a) do 0,75 – krotności podstawy zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy seniorów,

b) do 0,5 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy seniorów,

c) do 0,5 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy juniorów, 
juniorów młodszych,

d) do 0,3 – krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy seniorów,

e) do 0,3 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy juniorów, juniorów 
młodszych,

f) do 0,2 – krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy juniorów, juniorów 
młodszych.

MISTRZOSTWA POLSKI

a) do 0,5 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski seniorów,

b) do 0,3 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski seniorów,

c) do 0,3 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów, juniorów 
młodszych,

d) do 0,2 – krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski seniorów,

e) do 0,2 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów, juniorów 
młodszych,

f) do 0,1 – krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski juniorów, juniorów 
młodszych.

3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu 
w wysokości do 75 % przysługującej nagrody w sportach indywidualnych, dla każdego zgłoszonego 
zawodnika.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników 
sportowych w czasie zawodów, o których mowa w niniejszej uchwale, przyznaje się jedną nagrodę lub 
wyróżnienie za najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku.

5. Trenerom, instruktorom sportu i innym osobom fizycznym za przyczynienie się do osiągnięcia 
wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym, o których mowa w niniejszej uchwale, może być przyznana nagroda 
w wysokości do 10 – krotności podstawy.

6. Środki finansowe przeznaczone na nagrody, o których mowa w §3 ust. 1 pkt a) do pkt b), 
wprowadzone zostaną do budżetu miasta w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej 
przyznanie, wskazanych w §5 ust. 1 „IGRZYSKA OLIMPIJSKIE” pkt a) do pkt e).

§ 6. 1. Nagrody i wyróżnienia przewidziane niniejszym Regulaminem przyznaje corocznie Prezydent 
Miasta Koszalina do dnia 31 marca każdego roku, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji ds. nagród 
sportowych, z zastrzeżeniem ust. 2

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Koszalina jest uprawniony do 
przyznawania nagród i wyróżnień przewidzianych niniejszym Regulaminem również po upływie terminu 
określonego w ust. 1. W takim wypadku nie ma zastosowania termin określony w §8 ust. 1.

Id: 1AFE6A81-D8AE-4476-BEDE-62F5EFDD0CAA. Podpisany Strona 4



3. Komisję ds. nagród sportowych powołuje Prezydent Miasta Koszalina w składzie:

a) dwóch przedstawicieli Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu,

b) dwóch przedstawicieli Rady Sportu,

c) pracownika właściwego ds. sportu wydziału Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 7. 1. Prezydent Miasta Koszalina przyznaje nagrody i wyróżnienia przewidziane niniejszym 
Regulaminem z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. 
sportu, Rady Sportu, klubu sportowego lub szkoły.

2. Nagroda za całokształt działalności, wymieniona w § 1 ust.2. litera f, może być przyznana danej 
osobie tylko raz.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień objętych niniejszym Regulaminem składa się 
w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do dnia 
31 grudnia danego roku.

2. Wnioski, wg. wzorów stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu należy 
składać w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w wydziale właściwym ds. sportu.

3. Właściwy wydział ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów 
określonych w niniejszej uchwale i przedstawia Komisji ds. nagród. Po otrzymaniu wyników z prac 
Komisji ds. nagród, przedkłada wniosek Prezydentowi Miasta Koszalina w celu podjęcia decyzji 
o przyznaniu nagród i wyróżnień.

4. Prezydent Miasta Koszalina po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. nagród, podejmuje ostateczną 
decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.

5. Wykaz osób oraz wysokość przyznanych nagród i wyróżnień sportowych podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 

  
Wniosek o przyznanie  

nagrody lub wyróżnienia  
dla zawodnika 

do uchwały Nr XLIX/702/2014 
Rady Miejskiej Koszalina 

z dnia 30 października 2014r. 
 
 

1b 
Pieczęć Wydziału 
przyjmującego i 
podpis osoby 

A. Rejestracja wniosku (wypełnia UM Koszalin) 

 

1 Numer wniosku 1a 
Data wpływu wniosku 
do Urzędu Miejskiego  
w Koszalinie 

 

 
  

 

 

B. informacje o wnioskodawcy 
2 Pełna nazwa 3 Telefon kontaktowy 4 Email 

 
 
 

   

5 NIP 6 Forma prawna organizacji 
 
 
 

 
 

7 Adres oficjalnej siedziby   8 Miejscowość, data, pieczątka 
 
 
 

 
 

 
C. Dane osobowe kandydata 

9 Imię i Nazwisko  10 Nr telefonu kandydata, e-mail 11 PESEL:  
 
 
 

   

12 NIP 13 Data i miejsce urodzenia 

 
 
 
 

14 Imiona rodziców 15 Nr konta bankowego kandydata 

 
 
 
 

 W przypadku braku konta bankowego kandydata,  
dane przedstawia rodzic lub opiekun prawny. 
Imię i Nazwisko właściciela, Nr konta bankowego, PESEL, 
adres zameldowania 

 
 
 
 

 

16 Adres zameldowania kandydata  
 
 
Ulica/nr domu/nr lokalu 
 
  -     
Kod pocztowy Miejscowość 
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17 Urząd Skarbowy  - stałego zameldowania 
 
 
 
 

 

18 Trenuje dyscyplinę sportową:                                                                                 
 

 
Kategoria wiekowa: 
 
Konkurencja: 
 
 

 

Reprezentujący klub sportowy:  
 
Członek kadry narodowej: 
 
         /TAK/  -    /NIE/*  
* właściwe zakreślić 
Posiadający dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych: (zał.¹) 
 
 
 
Poziom rozgrywek (w przypadku gier zespołowych): 
 
 
 

 
D. Opinia trenera lub wnioskodawcy 

19 
A) Opinia trenera prowadzącego zawodnika lub dyrektora szkoły. /Jeśli dotyczy./ 
B) Opis osiągnięć sportowych oraz ranga imprezy. 
                             

 

 

 

 

                               
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 /data i czytelny podpis/ 
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20 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o przyznanie nagrody, wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
Koszalin, dnia ……………………..               ..…………………………………. 
          (czytelny podpis zawodnika) 
 

21 Pieczątka i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 

25  
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.  
Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.  

 
 
Koszalin, dnia …………………………                                              …………………………………………… 

      (podpis/y osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania klubu) 

 
 
 
 
 
 
Niezbędne załączniki: 
 
1.   Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu określającego  
      przynależność zawodnika do klubu lub stowarzyszenia sportowego. 
2.   Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu opisanego osiągnięcia. 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

 Wniosek o przyznanie nagrody, 
wyróżnienia dla trenera, instruktora, 

działacza sportu, innej osoby fizycznej* 

do uchwały Nr XLIX/702/2014 
Rady Miejskiej Koszalina 

z dnia 30 października 2014r. 
  

 
* niepotrzebne skreślić 
 

1b 
Pieczęć Wydziału 
przyjmującego i podpis osoby 
przyjmującej 

A. Rejestracja wniosku (wypełnia UM Koszalin) 

 

1 
Numer 
wniosku 

1a 
Data wpływu wniosku 
do Urzędu Miejskiego  
w Koszalinie 

  

 
 

 
 

 

B. informacje o wnioskodawcy 
2 Pełna nazwa 3 Telefon kontaktowy 4 Email 

 
 

   

5 NIP 6 Forma prawna organizacji 
 
 

 

7 Adres oficjalnej siedziby   8 Miejscowość, data, pieczątka 

 
 
 

 

 
C. Dane osobowe kandydata 

9 Nazwisko i Imię 10 Nr telefonu kandydata 11 PESEL:  
 
 

   

12 NIP 13 Data i miejsce urodzenia 
 
 

 

14 Imiona rodziców 15 
Nr konta bankowego  
 

 
 

 
 
 

16 Adres zameldowania  

 

Ulica/nr domu/nr lokalu 
 

  -     

Kod pocztowy Miejscowość 
17 Urząd Skarbowy  - stałego zameldowania 
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D. Opinia wnioskodawcy 
 

18 

Informacja o nominowanym (trener, instruktor, animator, działacz sportu), należy podać wykształcenie, staż 
pracy, stopień trenera, instruktora oraz osiągnięty sukces sportowy. 
W przypadku działacza sportu, proszę podać wkład w rozwój kultury fizycznej, osiągnięcie w sporcie oraz tytuł 
zawodowy.  
Do nagrody lub wyróżnienia Prezydenta Miasta Koszalina należy przedstawić kserokopię dokumentu opisanego 
osiągnięcia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  

 

 

 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
Koszalin, dnia ……………………..                                               ..…………………………………. 
                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

E. Informacje ogólne 
19 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o przyznanie nagrody, wyróżnienia sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
 
Koszalin, dnia ……………………..        ……………………..…………………………………. 
  (czytelny podpis trenera, animatora, działacza sportu) 
 

20 Pieczątka i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 

21  
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.  
Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej.  

 
 
Koszalin, dnia …………………………                                              …………………………………………… 

      (podpis/y osoby/osób upoważnionych 
                                                                                               do reprezentowania wnioskodawcy) 
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