DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 4 października 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 3663

Data: 04.10.2017 11:19:36

UCHWAŁA NR XXII/132/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH
z dnia 28 września 2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród
sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, 1600 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/127/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte
wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2722) wprowadza się następującą zmianę: załącznik
nr 1 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Czarniecki
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Załącznik
do uchwały nr XXII/132/2017
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 28 września 2017r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych
za wysokie osiągnięcia sportowe
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
I.
DANE WNIOSKODAWCY – imię i nazwisko / nazwa organizacji, aktualny adres zamieszkania / adres organizacji, nr
telefonu / e-mail
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

II.
DANE KANDYDATA DO NAGRODY
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko zawodnika
Adres zamieszkania zawodnika (gmina, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)

Dane kontaktowe zawodnika (telefon / e-mail)
Nazwa i adres klubu sportowego kandydata (w przypadku przynależności do klubu)

Uprawiana dyscyplina sportowa (konkurencja)
Kategoria wiekowa (w roku osiągnięcia wyniku)
Imię i nazwisko trenera klubowego

III.

Dane kandydata do nagrody niezbędne do wypłaty nagrody (konieczne w przypadku przyznania nagrody):
Nr konta bankowego:

…………………………………………………………………………………..

Właściciel rachunku bankowego: …………………………………………………………………....................
Adres i nazwa urzędu skarbowego: .....................................................................................................................
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IV.
Informacja o osiągnięciach sportowych w roku ....................... .
Lp.

Nazwa zawodów

Miejsce i data zawodów

Dyscyplina

Konkurencja

Uzyskane
miejsce

V.

Potwierdzenie wyników sportowych określonych w pkt IV przez właściwy okręgowy związek sportowy
lub, w przypadku braku właściwego okręgowego związku sportowego, przez właściwy polski związek sportowy.
W przypadku braku możliwości wypełnienia punktu V wniosku można załączyć osobne zaświadczenie
(okręgowego lub polskiego związku sportowego) potwierdzające wyniki sportowe określone w pkt IV.
…………………………......................................................
(pieczęć okręgowego związku sportowego lub polskiego związku sportowego)
i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji związku

Data:

.......................................

Podpis Wnioskodawcy:

.................................................................................

Oświadczenie kandydata do nagrody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby ubiegającej się
o nagrodę, której jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym, zawartych we wniosku.
.........................................................................
(podpis pełnoletniego zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego, gdy zawodnik nie jest pełnoletni)
Administratorem danych osobowych dotyczących kandydata do nagrody jest Burmistrz Krynek (Urząd Miejski w
Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki ).
Dane osobowe kandydata do nagrody będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przyznaniem nagród za
osiągnięte wyniki sportowe.
Kandydatowi do nagrody przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

