
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały                            

Nr XXV/226/18                                                                                                                                        

Rady Gminy Adamów                                

Z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia/* za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym w konkurencjach indywidualnych lub osiągnięcia w 

działalności sportowej 

  

1. Informacja o kandydacie do nagrody/wyróżnienia* 

Imię i nazwisko zawodnika/trenera/innej osoby wyróżniającej się w działalności sportowej 

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

Miejsce i data urodzenia …………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania, tel. kontaktowy...………………………………………………………………………. 

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

Wnioskodawca …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

2. Opis osiągnięć sportowych, krótka charakterystyka kandydata /nazwa , data imprezy,  

dyscyplina, konkurencja, liczba startujących w konkurencji, wynik, opinia wnioskodawcy/ 

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

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

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

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

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

 

Załączniki dokumentujące osiągnięcia ……………………………………………………………………… 



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

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

3. Numer rachunku bankowego kandydata 

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

 

4. Oświadczenia wnioskodawcy: 

Zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Adamów o okolicznościach skutkujących 

pozbawieniem zawodnika nagrody/wyróżnienia*  

Miejscowość, data ……………………..…………….……… 

  

……………..…..……………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

 

5. Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia (Osoby dorosłe): 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach związanych z 

przyznaniem nagrody lub wyróżnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji zawodów. Wyrażam zgodę na 

podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje 

lub organizacji zgłaszającej w związku z przyznaniem nagrody we wszelkich jego wynikach oraz publikacjach i 

materiałach drukowanych, włączając w to publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach 

okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, etc.. Niniejsza 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam ze niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016r. poz.922 z późn.zm.) 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz.880 z późn.zm.) 

………………………………………………. 

     (miejscowość, data) 

……………………………………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

6. Oświadczenie rodziców(opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej) 

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka 

zawartych we wniosku w celach związanych z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia w zakresie prowadzenia 

dokumentacji. 

Wyrażamy zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska naszego dziecka oraz nazwy 

miejscowości, w której zamieszkuje lub organizacji zgłaszającej w związku z przyznaniem nagrody we wszelkich 



jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych, włączając w to publikacje w gazetach, 

czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach 

internetowych, wystawach, etc. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczamy, 

że niniejszej zgody udzielamy nieodpłatnie. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016r., poz.922 z późn.zm.) 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz.880 z późn.zm.) 

 

 

………………………………………………. 

     (miejscowość, data) 

……………………………………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

 

Opinia Komisji: 

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

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

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

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

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

 

Podpisy członków komisji: 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 



DECYZJA WÓJTA 

 

1. Zgodnie z uchwałą nr………..………… Rady Gminy w Adamowie z dnia………………..….………………….  

Przyznaję / nie przyznaję nagrodę finansową  w wysokości…………………………….………………………. 

2. Zgodnie z uchwałą nr……………………………….Rady Gminy Adamów z dnia………………………………….. 

przyznaję/ nie przyznaję* wyróżnienie w formie…………………………………………………………………….. 

 

 

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

(podpis) 

*Niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


