
Załącznik Nr 1
do naboru wniosków 
z dnia 21 czerwca 2019 r.

……………………………………
             (pieczęć Klubu)

Radomin, dnia  ………….……… 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy,

działający na obszarze Gminy Radomin
w kwocie …………………… zł

w …………………………………………,                    ……………..……………………….
              (dyscyplina)                                                        (klasa rozgrywkowa, poziom sportowy)

1. Wnioskodawca:

1) nazwa klubu sportowego …..……………………………………………………………......

2) numer w Krajowym Rejestrze sądowym lub innym rejestrze …….………………………..

3) NIP  …………………………….....…..       REGON ………………..…………………….

4) dokładny adres siedziby ........................................................................................................

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

5) tel.  ……………..…….……………………….….…    fax. …………………………….………….

6) nazwa banku i numer rachunku ………………………………………………………………………....

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

7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania klubu,

posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych (zawierania umów):

a) ………………………………………………………………………………………………………………...….

b) …………………………………………………………...............................................................................

2. Charakterystyka i terminy realizacji zadania:

1) nazwa i opis zadania:

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

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

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

2)   przewidywana liczba zawodników

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

.......................................................................................................................................................
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3. Informacja  o  posiadanej  kadrze  trenersko  –  instruktorskiej  (  należy  podać

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) :

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

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

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

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

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

4. Harmonogram (należy  podać  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych

działań):

Harmonogram realizacji zadania

L.p. Nazwa realizowanego zadania Miejsce Data
 

1.

2.

3.

5. Kosztorys  (należy  uwzględnić  wszystkie  planowane  koszty,  w  szczególności  zakupu

usług, materiałów, wynagrodzeń itd.):

Kosztorys realizacji zadania

L.p. Rodzaj kosztów
 

Koszt
całkowity

(w zł)

z
wnioskowanej

dotacji 
(w zł)

ze środków
finansowych

własnych
(w zł)

Numer zadania -
zgodnie z

Harmonogramem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Razem

6. Wysokość środków otrzymanych w 2018 r.:

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

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

7. Inne informacje dotyczące realizowanego zadania harmonogramu, kosztorysu:

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

…………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam (-my), że:

1) proponowane zadanie  w całości  mieści  się  w zakresie  działalności  statutowej  naszego
podmiotu,

2) wszystkie  podane  we  wniosku  informacje  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  prawnym
i faktycznym,

3) zadanie  zrealizowane  będzie  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  zasadami  uczciwej
konkurencji,  w  sposób  efektywny,  oszczędny  i  terminowy,  zgodnie  z  obowiązującym
prawem.

…………………………………………………………………………………..……………….
(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu)
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