REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRODY STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.

§ 1. 1. Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia
sportowe, zwana dalej “nagrodą” może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe
i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym.
2. Nagroda może być przyznana za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe, przy czym
ta sama osoba może otrzymać nagrodę nie częściej niż jeden raz na dwa lata.
3. Nagroda może mieć charakter rzeczowy lub finansowy.
§ 2. 1. Nagroda jest przyznawana w ramach środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w danym roku.
2. Maksymalną wartość nagrody w danym roku ustala Zarząd Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
3. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż trzy nagrody.
§ 3. Nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego po zasięgnięciu
opinii Powiatowej Rady Sportu.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1) stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki,
2) kluby sportowe,
3) właściwa komisja działająca przy Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
4) jednostki samorządu terytorialnego.
2. Wnioski wraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe w roku poprzednim
należy składać w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w terminie do końca miesiąca lutego
każdego roku, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb postępowania
związanego z przyznaniem nagrody, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany
do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcę lub rezygnacji kandydata,
3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania
Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Dane wnioskodawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego za wysokie
wyniki sportowe.
Dane osobowe kandydata:
I. Imię i nazwisko......................................................................................................................
II. Data i miejsce urodzenia:.....................................................................................................
III. Miejsce zamieszkania:........................................................................................................
...................................................................................................................................................
IV. Telefon kontaktowy:............................................................................................................
V. Informacje na temat osiągnięć sportowych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
VI. Uzasadnienie wniosku (należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia
sportowe np. kserokopie dyplomów).
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................
pieczęć jednostki

........................................................r.
data wypełnienia

.....................................................................
czytelny podpis zgłaszającego

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania
Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe.

Oświadczenie kandydata zgłoszonego
do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem Nagrody
Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

........................................................
miejsce i data wypełnienia

..........................................................................
czytelny podpis kandydata
do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe

