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WRZE.S?.i' O Program Rozwoju i Wsparcia Sportu 
w Powiecie Wrzesińskim 

Załącznik nr 2 do uchwaÓ, nr 1006/2018 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018r. 

Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia* 
dla trenera/osoby* wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej 

data i miejsce sporządzenia wniosku 

1. Imię i nazwisko kandydata.  

2. Data urodzenia kandydata.  

3. Adres zamieszkania kandydata: ... 

4. Wnioskodawca:  

5. Adres wnioskodawcy:  

6. Telefon kontaktowy wnioskodawcy**.  
7. Opis sukcesów kandydata: 

S. Do wniosku należy dołączyć: 
- w przypadku trenera — dokumenty potwierdzające prowadzenie zawodnika i potwierdzenie 
uzyskanego osiągnięcia przez podopiecznego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę), 

- w przypadku trenera, działacza — dokumenty potwierdzające osiągnięcia w działalności 
sportowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę), 
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- pismo w sprawie sposobu wypłaty nagrody — oświadczenie kandydata (złożenie dokumentu 
nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody) 

pieczątka wnioskodawcy podpis wnioskodawcy 

Oświadczam, że znana mi jest Uchwała Rady Powiatu we Wrześni nr 218/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim". 

Klauzula informacyjna dostępna pod adresem: https://www.bip.wrzesnia.powiat.p1/5 8,wydzial-edukacj i-i-
kultury-fizycznej?tresc=303 

podpis wnioskodawcy 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych we wniosku o przyznanie nagrody / wyróżnienia dla trenera/osoby 
wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej w celu przeprowadzenia procedury 
rozpatrzenia wniosków o nagrody/wyróżnienia przez Starostę Wrzesińskiego, z siedzibą 
we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

data czytelny podpis kandydata 

* - niepotrzebne skreślić 
**- podanie ww. informacji jest dobrowolne i służy kontaktowaniu się w sprawach urzędowych 
dotyczących wniosku 
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