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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1447/18 

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka  

z dnia 11 maja 2018 roku  

 

Wniosek o przyznanie nagrody*/wyróżnienia* 

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka  

dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym 

 

I. Wypełnia wnioskodawca: 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

1) nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………..….. 

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

2) adres:………………………………………………………………………..…………..…… 

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

3) telefon /fax…………………….……………………………………………………….……..  

 

2. Dane osobowe kandydata*/kandydatów*: 

 

1) imię i nazwisko……………………………………………………..…………………........ 

2) imiona rodziców …………………………………………………………………………… 

3) data i miejsce urodzenia…………………………………………...…………………..…… 

4) adres zamieszkania……………………………..…………………………….………...…... 

5) PESEL ……………………………………………………………………………………... 

6) nazwa Urzędu Skarbowego  …………………………………..…………………………… 

7) numer rachunku bankowego ……………………………..…………………………...…… 

8) uprawiana dyscyplina  (konkurencja) ………………………………………...…………… 

9) nazwa klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego oraz sekcji, do której należy(ą) 

kandydat*/kandydaci*…………………………………………………………………….

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

10) imię i nazwisko trenera ……………………...…………………………………………..… 

 

3. Informacja dotycząca działalności kandydata*/kandydatów* w klubie sportowym lub  

w stowarzyszeniu sportowym jako zawodnika*/zawodników*:  

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

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

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

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

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

 

4. Informacje dotyczące osiągniętych wyników sportowych przez zawodnika*/zawodników*        

w danym roku: 
 

Kategoria wiekowa   

Dyscyplina/kategoria   

Organizator zawodów  

Nazwa zawodów   

Osiągnięcia - wynik   

Data i miejsce zawodów   

 

5. Uzasadnienie wniosku (opis): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

     ….……….….........…….………… 

                                                                                                           (podpis i pieczęcie wnioskodawcy) 

 

Sucha Beskidzka, dnia………………….…. roku 

 

Załączniki:  

- komunikat końcowy z zawodów potwierdzony za zgodność z oryginałem.  

 

 

II. Oświadczenie osoby zgłoszonej we wniosku*/w przypadku osób niepełnoletnich podpis 

rodzica lub prawnego opiekuna*: 

1.  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w związku z postępowaniem  

o przyznanie nagrody/wyróżnienia zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej 

w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 roku, których administratorem jest Burmistrz 

Miasta Sucha Beskidzka (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych  

- tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późniejszymi zmianami). 
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2. Ponadto oświadczam, iż w przypadku nagrodzenia mojej osoby wyrażam zgodę na 

opublikowanie na stronie www.sucha-beskidzka.pl, w gazecie samorządowej „Ziemia Suska” 

moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz mojego 

wizerunku. 

 

…………………………………… 

            (podpis) 

 

III. Wypełnia Komisja  

 Opinia 

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

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

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

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

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

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

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

 

Nagroda ……….…….. stopnia wg Uchwały Nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Suchej 

Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r.  

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                         (podpis) 

 

…………………………………….. 

                                                                                                         (podpis) 

 

…………………………………….. 

                                                                                                         (podpis) 

 

Sucha Beskidzka, dnia…………………. roku 

______________________________ 
* niepotrzebne skreślić 

 

http://www.sucha-beskidzka.pl/

