
………………………… 
(nazwa wnioskodawcy1)  
 
……………………………. 
(adres, nr tel.) 

 
     Tomasz Lato   

          Wójt Gminy Masłów  
         Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2 

      26-001 Masłów 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA* 

dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie  
międzynarodowym lub krajowym 

 
I. Informacje o kandydacie do nagrody/wyróżnienia * : 

1) Nazwisko:…………………………………………………………………… 

2) Imię: ………………………………………………………………………… 

3) Adres zamieszkania na pobyt stały.………………………………………… 

4) Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………… 

5) Telefon kontaktowy: ………………………………………………………… 

6) Nazwa i adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika: 

………………………………………………………………………………. 

7) Dyscyplina sportu:…………………………………………………………… 

8) Proponowany rodzaj nagrody/wyróżnienia: ……………………………. 

 

II. Opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązaniu się przez zawodnika  

z wykonywania obowiązku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach 

sportowych: 
 

 

 

 

 

 

………………………. 

/podpis przedstawiciela klubu/ 

 
III. Poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do klubu i uprawianiu  

w tym klubie określonej dyscypliny sportu: 
 

 

 

 

 

 

………………………. 

/podpis przedstawiciela klubu/ 

 

                                                           
1 Nazwa klubu sportowego lub imię i nazwisko radnego Gminy Masłów 



 
 

IV. Opis wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym osiągniętego 

przez zawodnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. Oświadczenie wnioskodawcy: 
  
Zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Masłów o okolicznościach skutkujących 

pozbawieniem zawodnika nagrody/wyróżnienia.  
 
 
 
    ………………………………………………………………….. 
    (nazwa i pieczęć wnioskodawcy/ imię nazwisko wnioskodawcy) 

 
Miejscowość dn……………………… 

 
VI. Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia:  

1. Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 KK za składanie 

fałszywych zeznań, oświadczam, że podane dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,  

pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach 

związanych z przyznaniem narody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku zawodnika w związku  
z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia. 
 

 
 
…………………………….…        Miejscowość dn………………………   
                             

 (czytelny podpis kandydata  
lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni)  

 
 
 

 
Załączniki do wniosku: 

 - dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe szt……….. (należy wpisać liczbę dołączonych stron) 

       
 
         ……………………………. 
         /podpis wnioskodawcy/ 
      *  - niepotrzebne skreślić 

 
 
 


