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KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W 2021 ROKU  

 

Numer 
wniosku 

Wnioskodawca Projekt Braki formalne 

 

 

 

 

 

3. 

Uczniowski Klub 

Sportowy "Krap - 

Sport- Dance" 

Zakup sprzętu sportowego, nagłośniowego 

oraz organizację szkoleń  

UKS Krap-Sport-Dance. 

Braki w załącznikach: 
Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, przy 

udziale których klub zamierza realizować projekt. 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać 

poświadczone „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. 

 
 

4. 

Otmęt FKS 

Krapkowice 
Piłka nożna w Otmęcie w 2021 

Uwagi do oferty: 
   Należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 

uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu działającego w jego imieniu, w przypadku 

braku licencji proszę o podanie powodu braku, 

2) Brak sprawozdania finansowego za 2019 r., 

3) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 

za 2020 r. na różnych szablach klas rozgrywkowych. 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać 

poświadczone „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. 

 

    

7. 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w 

zawodach sportów chwytanych 

Uwagi do oferty: 
   Należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 

uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu działającego w jego imieniu, w przypadku 

braku licencji proszę o podanie powodu braku, 

2) Brak sprawozdania merytorycznego za 2020 r. 



3) Brak sprawozdania finansowego za 2019 r. 

4) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych 

osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania), szkoły do której uczęszczają  

(w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji 

ewentualnie dokumentu uprawniającego  

do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych 

lub współzawodnictwie sportowym. 

5) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego  

lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą 

planowaną wysokość pobieranych wpłat  

od uczestników projektu; 

6) Brak kwalifikacji osób, przy udziale których klub 

zamierza realizować projekt.  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać 

poświadczone „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. 

 

 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Propagowanie boksu wśród dzieci  

i młodzieży powiatu Krapkowickiego 

uczestnictwo    

 w treningach i zawodach sportowych 

Uwagi do oferty: 
   Należy uzupełnić oświadczenia na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 

uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu działającego w jego imieniu, w przypadku 

braku licencji proszę o podanie powodu braku, 

2) Brak sprawozdania merytorycznego za 2020 r. 

3) Brak sprawozdania finansowego za 2019 r. 

4) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 

za 2020 r. na różnych szczeblach klas rozgrywkowych; 

5) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych 

osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania), szkoły do której uczęszczają                           

(w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji 

ewentualnie dokumentu uprawniającego                                 

do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych 



lub współzawodnictwie sportowym. 

6) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego  

lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą 

planowaną wysokość pobieranych wpłat  

od uczestników projektu; 

7) Brak kwalifikacji osób, przy udziale których klub 

zamierza realizować projekt.  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać 

poświadczone „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. 

 

11. 

Stowarzyszenie 

Szachistów "Hetman 

Krapkowice" 

Jednolita identyfikacja szachistów "Hetmana 

Krapkowice" 

Uwagi do oferty: 
Należy uzupełnić pkt II. 4 o liczbę adresatów, długość  

i ilość spotkań treningowych oraz szkoleniowych. 

Braki w załącznikach: 
1) Brak sprawozdania merytorycznego za 2020 r. 

2) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych 

za 2020 r. na różnych szablach klas rozgrywkowych; 

3) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych 

osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania), szkoły do której uczęszczają  

(w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji 

ewentualnie dokumentu uprawniającego  

do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych 

lub współzawodnictwie sportowym, 

4) Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, 

przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 

 

13. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Otmęt - 

Krapkowice 

Piłka Nożna w Gminie Krapkowice 

Uwagi do oferty: 
Uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
1) Brak statutu lub innego dokumentu określającego 

przedmiot działalności klubu sportowego, 
2) Brak aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio 

wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające 

status prawny klubu sportowego lub podmiotu 



działającego w jego imieniu, 
3) Brak sprawozdania finansowego za 2019 r., 
4) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych 

osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania), szkoły do której uczęszczają  

(w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji 

ewentualnie dokumentu uprawniającego  

do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych 

lub współzawodnictwie sportowym, 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać 

poświadczone „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” 

przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. 

17. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Spiders 

Krapkowice 

Szkolimy przyszłych mistrzów      w sekcji 

pływackiej               

UKS Spiders Krapkowice 

Uwagi do oferty: 
1) Uzupełnić punkt I.11 a (jaka?), 

2)  Poprawić punkt III. 2 (suma) oraz punkt IV (za mały 

wkład własny stosunku do wnioskowanej kwoty 

dotacji), 

3) Uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
1) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu 

uprawiającego do udziału w rozgrywkach i zawodach 

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu działającego w jego imieniu, w przypadku 

braku licencji proszę o podanie powodu braku, 

2) Brak sprawozdania merytorycznego za 2020 r. 

18. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Spiders 

Krapkowice 

Szkolimy przyszłych mistrzów      w UKS 

Spiders Krapkowice 

Uwagi do oferty: 
1) Uzupełnić punkt I.11 a (jaka?), 

2) Poprawić kosztorys, za mały wkład własny stosunku 

do wnioskowanej kwoty dotacji, 

3) Uzupełnić oświadczenie na końcu oferty. 

Braki w załącznikach: 
1)  Brak sprawozdania merytorycznego za 2020 r. 

2) Brak informacji o osiągniętych wynikach 

sportowych za 2020 r. na różnych szczeblach klas 

rozgrywkowych; 

 


