
Stowarzyszenie Sportowe Koszalin, 15.01.2015
„AMSPORT” Koszalin
ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin

www.kalk-koszalin.com
OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia 31 grudnia 2014 roku podjął uchwałę o zorganizowaniu  konkursu 
dla  wszystkich  członków  Stowarzyszenia  Sportowego  „AMSPORT”  Koszalin  oraz  wszystkich 
uczestników imprez sportowych organizaowanych przez Stowarzyszenie.

- przewidziana pula nagród(wsparcia) to 3000 zł,
- termin realizacji zadania to okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Warunki udziału:

1. Do konkursu może zgłaszać się grupa osób ( nie mniejsza niż 4 ), wśród których są osoby 
będące  członkami  Stowarzyszenia  lub  uczestnikami  imprez  sportowych  organizowanych 
przez Stowarzyszenie.

2. Zainteresowane osoby muszą wypełnić wniosek załączony do ogłoszenia, który musi zostać 
podpisany  przez  osobę  odpowiedzialną  za  rozliczenie  finansowe  i  sporządzenie 
sprawozdania.  Do wniosku należy dołączyć listę osób ze wskazaniem, kto jest członkiem 
Stowarzyszenia,  a  kto  uczestnikiem.  Termin  sporządzenia  sprawozdania  to  3  dni  od 
zakończenia imprezy.

3. Z puli nagród mogą zostać pokryte tylko i wyłącznie wpisowe na imprezy sportowe oraz 
noclegi z nimi związane.

4. Stowarzyszenie musi otrzymać zaproszenie w którym organizator danej imprezy zaprasza 
do  udziału  uczestników  imprez  sportowych  organizowanych  przez  Stowarzyszenie. 
Zaproszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną. 

5. Nazwa drużyny musi zawierać element nazwy Stowarzyszenia wskazany przez organizatora 
konkursu.

6. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Złożenie  poprawnego  wniosku  nie  gwarantuje  otrzymania  nagrody(wsparcia)  w  całej 

wnioskowanej kwocie lub w części.
8. Złożone wnioski będą publikowane na stronie www Stowarzyszenia.
9. Informacje  o  przyznanej  nagrodzie(wsparciu)  będą  publikowane  na  stronie  www 

Stowarzyszenia.
10. W przypadku naruszenia warunków udziału osoba odpowiedzialna wskazana we wniosku 

zobowiązana jest do zwrotu całej nagrody(wsparcia).
11. Każda członek Stowarzyszenia lub uczestnik rozgrywek może otrzymać nagrodę(wsparcie) 

jeden raz w ramach ogłoszonego konkursu.

Sprawozdanie :

1. Opis imprezy sportowej z udziałem drużyny w formie elektronicznej: 
- ilość drużyn, (nazwy i miejscowości)
- ilość uczestników,
- ilość spotkań.

2. Przekazanie nie mniej niż 3 zdjęć z imprezy sportowej w tym jednego grupowego w formie 
elektronicznej.

3. Ostateczny  kosztorys  udziału  w  imprezie  sportowej  na  podstawie  przedstawionych 
dokumentów źródłowych.



WNIOSEK

1. Dane osoby zgłaszającej: .......................................................................................

2. Liczba osób - ................ 

w tym członków Stowarzyszenia - ..................

w tym uczestników - ..................

3. Proponowana nazwa drużyny - .......................................................

4. Planowane koszty (wpisać kwoty):

- wpisowe  - ........................... z czego wnioskowana kwota ......................

- noclegi - ........................... z czego wnioskowana kwota ......................

- wyżywienie - ........................... z czego wnioskowana kwota .....................

- inne (wymienić jakie) - ........................... z czego wnioskowana kwota .....................

Razem:             ............................ z czego wnioskowana kwota ..................... 

5. Numer konta bankowego organizatora imprezy sportowej lub osoby zgłaszającej w przypadku 
noclegów:

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

6. Termin do którego należy uiścić wnioskowaną kwotę - ...................................

7. Uzasadnienie złożonego wniosku:

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

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

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

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

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

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

......................................
podpis osoby zgłaszającej


