
KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W II P ÓŁROCZU 2013 R. 
– WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJ ĄCYCH BRAKI FORMALNE 

 
Numer  
wniosku 

Wnioskodawca  Projekt  Braki formalne 

1. Uczniowski Klub 
Sportowy „ 
SPIDERS” 
Krapkowice 

SZKOLENIE 
MŁODYCH 
PIŁKARZY 

Brak następujących załączników:  
a. licencja lub inny dokument uprawiający do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego 
w jego imieniu,  

b. sprawozdanie merytoryczne za 2012 r. oraz za I półrocze 2013 roku, lub za 
okres działalności dla podmiotów nowopowstałych, 

c. informacja o osiągniętych wynikach sportowych za 2012 r. oraz w I półroczu 
2013 roku, na różnych szczeblach klas rozgrywkowych, 

d. lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników ( tj. 
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której uczęszczają (w 
przypadku uczniów),  numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu 
uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub 
współzawodnictwie sportowym, 

e. kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 
 

2. KLUB 
SPORTOWY 
„UNIA” 
Krapkowice 

Szkolenie dzieci i 
młodzieży w zakresie 

piłki nożnej zgodnie ze 
statutem 

Brak następujących załączników:  
 
a. statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu 

sportowego, 
b. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób 
go reprezentujących, 

c. licencja lub inny dokument uprawiający do udziału  
w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu, 

d. sprawozdanie merytoryczne za 2012 r. oraz za I półrocze 2013 roku, lub za 
okres działalności dla podmiotów nowopowstałych, 



e. sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 
2012 rok lub za okres działalności, 

f. informacja o osiągniętych wynikach sportowych za 2012 r. oraz w I półroczu 
2013 roku, na różnych szczeblach klas rozgrywkowych, 

g. lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników ( tj. 
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której uczęszczają (w 
przypadku uczniów), numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu 
uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub 
współzawodnictwie sportowym, 

h. deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, 
uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników 
projektu, 

i. kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 
3. KLUB KARATE 

–DO „ENSO” 
Krapkowice 

Prowadzenie Szkolenia 
Sportowego i 

Uczestnictwo w 
Zawodach. 

Brak następujących załączników:  
a. licencja lub inny dokument uprawiający do udziału  

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu, 

b. sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2013 roku 
4 UCZNIOWSKI 

KLUB 
SPORTOWY 
„CZWÓRKA”  
w Krapkowicach 

Tenis każdy może. 
Nauka gry w tenisa 

dzieci  
i młodzież. 

Brak następujących załączników:  
a. licencja lub inny dokument uprawiający do udziału  

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu, 

b. sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2013 roku, 
c. informacja o osiągniętych wynikach sportowych w I półroczu 2013 roku, na 

różnych szczeblach klas rozgrywkowych, 
5. Klub Sportowy  

„Gladiatores” 
Krapkowice 

Rozwój młodzieży 
poprzez uczestnictwo w 

zawodach sportów 
chwytanych 

Brak następujących załączników:  
a. licencja lub inny dokument uprawiający do udziału  

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu, 

 


