
Załącznik do Regulaminu 

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia¹ 

……………………………………    ……………………………………. 
(Podpis wnioskodawcy)     (miejscowość, data) 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE 

nagrody/wyróżnienia 
 za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych/nagrody pieniężnej 
indywidualnej za osiągniecia 

w działalności sportowej dla osób 
przyczyniających się do 

popularyzacji, promocji i rozwoju 
sportu¹ w………. roku 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
(data wpływu wniosku, numer dziennika, ilość załączników 2) 

I. Dane wnioskodawcy: 
 Pełna nazwa/ imię i nazwisko wnioskodawcy: 
 
 
Adres : 
 

Tel. kontaktowy 3 : Adres e-mail 3 : 
II. Dane osobowe kandydata: 

Pierwsze imię i nazwisko: 
Data i miejsce urodzenia: 

Województwo: 
Powiat: 
Gmina: 
Ulica: 
Nr domu: 
Nr lokalu: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Poczta: 
Tel. kontaktowy: 

Adres zamieszkania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres e-mail: 

Nr PESEL: Nr NIP 4 : 

Adres: 

Telefon: 

 
 
Nazwa klubu/stowarzyszenia 5: 
   (przynależność kandydata) 
 Adres e-mail: 

 Uprawiana dyscyplina sportowa i kategoria wiekowa: 
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Nazwisko i imię aktualnego trenera prowadzącego 6 : 
 

Nr licencji 
zawodniczej 5: 
………………. 

Nr licencji 
trenerskiej 6,7: 
………………. 

III. Informacja o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie1: 
1. Osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym: 

L. p. 
 
 
 

Nazwa 
imprezy/ 
zawodów/ 
miejsce 
zawodów 

Data zawodów 
 
 

Dyscyplina 
 
 

 
Konkurencja 
 
 
 

 
Wynik/ 
uzyskane 
miejsce 
 
 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
2. Osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym: 

L. p. 

Nazwa 
imprezy/ 
zawodów/ 
miejsce 
zawodów 

Data zawodów Dyscyplina Konkurencja 
Wynik/ 
uzyskane 
miejsce 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

IV. Potwierdzenie osiągnięć : 
 
Potwierdzam/y wyżej wymienione osiągnięcia sportowe uzyskane przez kandydata. 
 
……………………..                 ……………………….                          ……………………………….. 
(miejscowość)                                               (data)                                 (pieczęć i podpis wnioskodawcy)  
 

 
 

V. Opinie 
1. Opinia trenera prowadzącego zawodnika 6 . 
 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..……… 
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.....................................................................................                

(nazwisko, imię, data i podpis) 
2. Opinia Klubu Sportowego/Stowarzyszenia  5 : 
 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

..................................................................................                 
  (nazwisko, imię, data i podpis) 

 
VI. Uzasadnienie wniosku (w tym opis osiągnięć) : 

………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
…………………….                      ……………………….                 ……………………………….. 
(miejscowość)                                               (data)                            (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

1 Niepotrzebne skreślić.  
2 Wypełnia sekretariat Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie. 
3 Podanie danych nie jest obowiązkowe aczkolwiek ułatwi kontakt. 
4 Dot. tylko kandydata pełnoletniego. 
5  Dot. tylko kandydata przynależącego do Klubu Sportowego/Stowarzyszenia. 
6 Dot. tylko kandydata posiadającego trenera prowadzącego.    
7 Dot. kandydata będącego trenerem.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, 
ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów, tel. 62 6262030, adres email:  biuro@gosit-wieruszow.pl reprezentowany 
przez Dyrektora, dalej zwany GOSiT; 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gosit-
wieruszow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze; 

w związku z art. 31 ust. 1, 2, 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana dane  osobowe 
mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez GOSiT przetwarzają dane 
osobowe dla których administratorem jest GOSiT; 

Lista kandydatów, którym przyznano nagrody lub wyróżnienia zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie  
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wnioskowania, przyznania w/wym. 
nagród i wyróżnień; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych; 

c) a podstawie art.17 RODO prawo do usunięcia danych, podanych na podstawie zgody a danych podanych 
na podstawie przepisu prawa w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma podstawy prawnej do dalszego 
przetwarzania; 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
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e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

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

(czytelny podpis pełnoletniego kandydata/rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

Załączniki 

1.Kserokopie dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia (kserokopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem). 

2.Oświadczenie kandydata do celów podatkowych (składane w momencie otrzymania nagrody lub 
wyróżnienia). 
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