UCHWAŁA NR XLV(322)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE
z dnia 24 października 2017 r.
W sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe
i trenerów prowadzących szkolenie oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016r., poz. 446; poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r., poz. 730) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z dnia 7 lipca 2017., poz 1463).
Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się:
1) Nagrody
i wyróżnienia
dla
zawodników
za
wysokie
wyniki
sportowe
osiągnięte
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie w dyscyplinach sportowych mających istotne znaczenie dla
Gminy Barczewo.
2) Wyróżnienie i nagrodę pieniężną dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej w dyscyplinach sportowych mających istotne znaczenie dla Gminy Barczewo.
§ 2. 1. Nagrody, o których mowa w §1 mogą być przyznawane w formie pieniężnej z budżetu Gminy
Barczewo.
2. Wyróżnienie dla zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej, mogą być przyznawane w formie statuetek i innych upominków wraz z listem
gratulacyjnym
§ 3. 1. Każdego roku przyznaje się:
1) nagrody
i wyróżnienia
dla
zawodników
za
wysokie
wyniki
sportowe
osiągnięte
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i nagrody i wyróżnienia
dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportowych mających
istotne znaczenie dla Gminy Barczewo.
2) jedną nagrodę pieniężną i jedno wyróżnienie dla trenera lub innej osoby wyróżniającej
się osiągnięciami w działalności sportowej w dyscyplinach sportowych mających istotne znaczenie dla Gminy
Barczewo.
§ 4. Nagrodę pieniężną i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który:
1) zamieszkuje na terenie Gminy Barczewo,
2) reprezentuje barczewskie kluby, stowarzyszenia sportowe lub inne instytucje realizujące zadania w zakresie
kultury fizycznej, na terenie Gminy Barczewo,
3) zamieszkuje na terenie Gminy Barczewo i reprezentuje kluby i stowarzyszenia spoza Gminy Barczewo,
§ 5. 1. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe
w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który w ramach współzawodnictwa sportowego
organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, uzyskał jeden z następujących
wyników sportowych:
1) brał udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych,
2) brał udział w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
3) brał udział w mistrzostwach świata w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzysk głuchych
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4) zajął I-III miejsce na mistrzostwach Świata seniorów w dyscyplinach nieolimpijskich,
5) zajął I-VIII miejsce na mistrzostwach Świata młodzieżowców lub juniorów w dyscyplinach objętych systemem
sportu młodzieżowego, oraz konkurencjach nieolimpijskich
6) zajął I-III miejsce w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich oraz
konkurencjach nieolimpijskich,
7) brał udział w mistrzostwach Europy w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych
8) zajął I-III miejsce w mistrzostwach Europy w dyscyplinach nieolimpijskich,
9) zajął
I-III
miejsce
w mistrzostwach
Europy
młodzieżowców
i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego,

i juniorów

w dyscyplinach

10) brał udział na akademickich mistrzostwach Europy, świata, uniwersjadzie, europejskim festiwalu młodzieży,
igrzyskach olimpijskich młodzieży i konkurencjach nieolimpijskich
11) zajął I-III miejsce w generalnej punktacji pucharu świata
i konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich, i igrzysk głuchych,

lub

Europy

w dyscyplinach

12) ustanowił rekord świata lub Europy w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich
13) zajął I-III miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
14) zajął I-III miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach nieolimpijskich
15) zajął I-III miejsce
i igrzysk głuchych,

w mistrzostwach

Polski

w dyscyplinach

i konkurencjach

paraolimpijskich

16) zajął I miejsce w mistrzostwach Polski młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych
systemem sportu młodzieżowego oraz konkurencjach nieolimpijskich
2. Nagrodę może także otrzymać zawodnik sportów gier
w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego lub pucharze Polski.

zespołowych,

reprezentujący

zespół

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Barczewa może przyznać nagrodę pieniężną
wyróżniającemu się zawodnikowi, za inne osiągnięcia niż wymienione w ust.1 i 2.
4. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik, który uzyskując wyniki sportowe, o których mowa
w ust. 1 i 2, reprezentował barczewskie kluby i stowarzyszenia sportowe lub też zamieszkuje
na terenie gminy Barczewo, reprezentujące kluby i stowarzyszenia spoza terenu gminy Barczewo.
5. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik, który w sportach indywiduach w swojej kategorii wiekowej
czy też wagowej posiadał minimum 6 zawodników.
§ 6. 1. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej, zwanej dalej „podstawą” stanowi kwota 300 złotych.
2. Zawodnikom może być przyznana nagroda pieniężna w wysokości do 10 - krotności podstawy w §
5 ust. 1 od punktu 1 do punktu 12.
3. Zawodnikom może być przyznana nagroda pieniężna w wysokości do 5 - krotności podstawy w § 5 ust. 1 od
punktu 12 do punktu 16.
4. Wysokość przyznanych nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten
cel w budżecie Gminy na dany rok oraz od rangi osiągniętych wyników sportowych przez zawodników.
§ 7. Wyróżnienia dla zawodników, o których mowa w § 1 pkt 1, reprezentujących dyscypliny
i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych mogą być przyznawane zawodnikom,
którym nie została przyznawane nagroda za wyniki sportowe w § 5 ust. 1 i 2 oraz za:
1) zajęcie II-III miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach
w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego,

Polski

Juniorów

2) zajęcie I-III miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach Polski juniorów
w dyscyplinach i konkurencjach innych niż określone w pt, 1 w, których działają polskie związki sportowe,
3) zajęcie I – III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży,
4) zajęcie I – III miejsca w zawodach wojewódzkich.
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§ 8. 1. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane trenerom, którzy trenują zawodników, o których mowa w §
5 ust. 1 i 2 reprezentujący barczewskie kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku nagrodę
się trenerowi za inne osiągnięcia wymienione w ust.1.

pieniężną

można

przyznać

wyróżniającemu

3. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenerów, o których mowa w ust. 1, ustala się do 4 krotności podstawy
i uzależnia się od rangi osiągniętych wyników sportowych przez szkolonych zawodników.
4. Wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia wyników sportowych,
w których mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 7.
§ 9. 1. Wyróżnienie i nagroda pieniężna może być przyznawana trenerowi oraz innej osobie, wyróżniającym się
osiągnięciami na rzecz rozwoju sportu w Gminie Barczewo, w szczególności za:
1) Propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy
Barczewo.
2) Upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego.
3) Aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury
fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno-szkoleniowych.
4) Aktywną działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
5) Aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury
fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno – szkoleniowych.
6) Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Barczewo oraz zawodów
sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
2. Wysokość nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 ustala się na poziomie do 4 krotności podstawy.
§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień mogą wystąpić do Burmistrza Barczewa:
1) Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe i kluby sportowe oraz inne instytucje realizujące zadania
w zakresie kultury fizycznej.
2) Komisja Rady Miasta Barczewa odpowiedzialna za sport.
3) Osoby fizyczne składają wniosek za pośrednictwem Komisji Rady Miasta Barczewo odpowiedzialnych za
sport.
4) Dyrektorzy szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie
Gminy Barczewo
2. Wniosek o przyznanie nagród pieniężnych wyróżnień składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barczewie w terminie do 31 grudnia każdego roku.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§ 11. Ustala się wzory:
1) O przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący załącznik Nr 1
do uchwały.
2) O przyznanie nagrody pieniężnej/ wyróżnienia dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący
załącznik Nr 2 do uchwały,
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3) O przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami
w działalności sportowej, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
4) Oświadczenie o zamieszkaniu, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik Nr 5 do
uchwały.
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień opiniuje Zespół ds. opiniowania wniosków
o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień, zwany dalej „Zespołem”, powołany zarządzeniem Burmistrza
Barczewa, określającym jego skład osobowy i tryb działania.
2. Zespół przekłada Burmistrzowi Barczewa listę kandydatów do nagród pieniężnych i wyróżnień wraz
z opinią, o której mowa w ust. 1.
3. Złożenie
wniosku
o przyznanie
z zapewnieniem jego przyznania.

nagrody

pieniężnej

i wyróżnienia

nie jest

jednoznaczne

§ 13. 1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Barczewa, biorąc po uwagę opinię Komisji
Opiniowania Wniosków powołaną przez Burmistrza Barczewa w składzie 5 osobowym.
2. Decyzja Burmistrza Barczewa jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Burmistrz Barczewa może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę pieniężną i wyróżnienie, w każdym czasie,
z pominięciem procedury składania wniosków.
§ 14. 1. Przyznane nagrody pieniężne przekazywane są gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Barczewie lub
też przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego zawodnika, trenera lub innej osoby wyróżniającej się
osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości
poprzez podanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie i Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.
§ 16. Traci moc Uchwała Nr XVIII (115) 11 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków
i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Maciejewski
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Data złożenia wniosku ……………………..

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV(322)2017
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 24 października 2017 roku

Nr wniosku………………

Burmistrz Barczewa
WNIOSEK
o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia* dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
UWAGA:
*
niepotrzebne skreślić
Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem DRUKOWANYMI.
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1.Imię i nazwisko/nazwa:
.....................................................................................................................................................................................................
2.Adres korespondencyjny: ulica .............................................................. nr ..........kod pocztowy ......... – ........................
miejscowość .............................
3.Dane kontaktowe: nr telefonu ...........................................e – mail ...............................................................
II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY:
1. Nazwisko i imię……………………………………………………………..................................................
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………................................................
3. Adres zamieszkania
ulica ...........................................................nr ..........kod pocztowy ......... – ........................ miejscowość ...........................
4.Dane kontaktowe:
nr telefonu ...........................................e – mail ...............................................................
6. Uprawiana dyscyplina i konkurencja…………………………………….................................................
7. Kategoria wiekowa....................................................................................................................................
8. Klasa sportowa……………………….......................................................................................................
9. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem....................................................................................
........................................................................................................................................................................
10. Nazwisko i imię trenera klubowego…………………………………….................................................
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (określonych w § ….. ust.
….. uchwały i w § …. uchwały)

l

l.p.

Imię i
nazwisko
zawodnika

Nazwa
imprezy

Data
imprezy

Dyscyplina
olimpijska/nieolimpijsk
a/paraolimpijska,
igrzysk głuchych*

Konkurencja olimpijska,
nieolimpijska,
paraolimpijska,
nieolimpijska, igrzysk
głuchych*

Kategoria
wiekowa
w jakiej
zawodnik
starował

Wynik

podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,
2) oświadczenie zawodnika na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat końcowy z zawodów).
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Data złożenia wniosku ……………………..
Nr wniosku………………

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XLV(322) 2017
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 24 października 2017 roku

Burmistrz Barczewa
WNIOSEK
o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej* dla trenera za wysokie wyniki sportowe osiągnięte
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
UWAGA:
*
niepotrzebne skreślić
Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem DRUKOWANYMI.
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1.Imię i nazwisko/nazwa:
...............................................................................................................................................
2.Adres korespondencyjny:
ulica .............................................................. nr ..........kod pocztowy ......... – ........................ miejscowość
................................
3.Dane kontaktowe:
nr telefonu ...........................................e – mail ...............................................................
II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY:
1. Imię i nazwisko:
....................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:
ulica .............................................................. nr ..........kod pocztowy ......... – ........................ miejscowość
................................
3. Dane kontaktowe:
nr telefonu ...........................................e – mail ..............................................................
4. Nazwa klubu, którego kandydat jest trenerem.......................................................................................
5. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie..................................................................

II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (określonych w § …ust. ……
uchwały)

l.p.

Imię i
nazwisko
zawodnika

Nazwa
imprezy

Data
imprezy

Dyscyplina
olimpijska/nieolimp
ijska/paraolimpijska, igrzysk
głuchych*

Konkurencja
olimpijska/nieolimpijska
/ paraolimpijska,
nieolimpijska, igrzysk
głuchych*

Kategoria
wiekowa
w jakiej
zawodnik
starował

Wynik

podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,
2) oświadczenie zawodnika na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat końcowy z zawodów)
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Data złożenia wniosku ……………………..

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV(322)2017
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 24 października 2017 roku

Nr wniosku………………

Burmistrz Barczewa
WNIOSEK
o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej* dla trenera i osoby wyróżniającej się osiągnięciami
w działalności sportowej
UWAGA:
Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem DRUKOWANYMI.
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1.Imię i nazwisko/nazwa:
...............................................................................................................................................
2.Adres korespondencyjny:
ulica .............................................................. nr ..........kod pocztowy ......... – ........................ miejscowość
................................
3.Dane kontaktowe:
nr telefonu ...........................................e – mail ...............................................................
II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY:
1. Imię i nazwisko:
...............................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:
ulica .............................................................. nr ..........kod pocztowy ......... – ........................ miejscowość
................................
3. Dane kontaktowe:
nr telefonu ...........................................e – mail ...............................................................
II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (określonych w § ….. ust. ….. uchwały)

l.p.

Imię i
nazwisko
zawodnika

Nazwa
imprezy

Data
imprezy

Dyscyplina
olimpijska/nieolimp
ijska/paraolimpijska, igrzysk
głuchych*

Konkurencja
olimpijska/nieolimpijs
ka/ paraolimpijska,
nieolimpijska, igrzysk
głuchych*

Kategoria
wiekowa
w jakiej
zawodnik
starował

Wynik

III. Uzasadnienie:
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
……………………...
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,
2) oświadczenie zawodnika na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku,
4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat końcowy z zawodów).
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV(322)2017
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 24 października 2017 roku

Oświadczenie
Oświadczam,

że

jestem

mieszkańcem

Gminy

Barczewo

i

zamieszkuję

pod

adresem:

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

……………………………….
data i czytelny podpis zawodnika lub
opiekuna prawnego

Id: 4C15322F-415E-461C-A342-82E7B6CD6EF1. Podpisany
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV(322) 2017
Rady Miejskiej w Barczewie z
dnia 24 października 2017 roku

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w treści wniosku o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 922), w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie wyróżnienia/nagrody
pieniężnej*.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zostałem/zostałam
poinformowany/poinformowana o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Barczewo
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie
wyróżnienia/nagrody pieniężnej* za wysokie wyniki sportowe.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do realizacji w/w celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
wyrażam zgodę

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

..............................………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub też opiekuna, której dotyczy
wniosek ws. nagrody lub wyróżnienia).

(miejscowość i data)

Oświadczam, że w przypadku przyznania mi nagrody pieniężnej/wyróżnienia za
osiągnięciami w działalności sportowej wyrażam zgodę na podanie tego faktu do publicznej
wiadomości.
wyrażam zgodę

………………................................…………......
(miejscowość i data)

Id: 4C15322F-415E-461C-A342-82E7B6CD6EF1. Podpisany

..............................………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub też opiekuna, której dotyczy
wniosek ws. nagrody lub wyróżnienia).
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV(322)2017
Rady Miejskiej w Barczewie z
dnia 24 października 2017 roku

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przez Gminę Barczewo mojego wizerunku utrwalonego
podczas Gali Sportu, którego byłam/em uczestnikiem, na stronie i podstronach: portal.barczewo.pl oraz
facebook w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu i promocji Gminy
Barczewo.
wyrażam zgodę

………………................................…………......
(miejscowość i data)

Id: 4C15322F-415E-461C-A342-82E7B6CD6EF1. Podpisany

..............................…………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub też opiekuna, której dotyczy
wniosek ws. nagrody lub wyróżnienia).
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