
Puławy, dnia~~-'. P~.~.2021 r. 

Zarząd Powiatu Puławskiego 
informuje, 

że zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Przyznawania Nagród Starosty Puławskiego dla 
zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe, stanowiącego 
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/332/2018 z 28 marca 2018 r. Rady Powiatu Puławskiego 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1989), 31 marca 2021 roku, upływa termin naboru 
wniosków w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów 
i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2020 roku. 

Nagrody Starosty Puławskiego są przyznawane: 
1) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie rmmonego roku 

kalendarzowego przez co rozumie się udział w finałach Igrzysk Olimpijskich 
Paraolimpijskich, Mistrzostwa Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski 

w konkurencjach olimpijskich lub w konkurencjach nieolimpijskich zdobycie medali na 
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i zawodach im równoważnych, 

2) trenerom - za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich 
wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1, 

3) innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na: wybitnych 
osiągnięciach sportowych, pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowaniu 
kultury fizycznej, organizacji zawodów sportowych, 

zamieszkałym na terenie Powiatu Puławskiego lub reprezentującym czy pracującym 
na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów statutowo związanych z 
wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej działającym 
w powiecie puławskim. 

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są następujące podmioty: kluby sportowe i inne 
stowarzyszenia lub podmioty statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury 
fizycznej, instytucje kultury fizycznej, dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik, organy 
administracji państwowej i samorządu terytorialnego, Powiatowa Rada Sportu, Komisja Kultury, 
Sportu i Promocji Rady Powiatu Puławskiego. 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego 
w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy, pok. nr 100, wypełnionego formularza wniosku, 
stanowiącego Załącznik do Regulaminu Przyznawania Nagród Starosty Puławskiego przyjętego 
Uchwałą Nr XXXVIII/332/2018 z 28 marca 2018 r. Rady Powiatu Puławskiego 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1989), zachowując ww. termin, czyli do 31 marca 2021 roku. 

Uwaga, do składanych wniosków należy dołączyć: 
kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wyrmemone w formularzu 
osiągnięcia danego sportowca, 
podpisaną przez kandydata do nagrody klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych 
osobowych wg załączonego wzoru. 
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