ANKIETA WERYFIKACYJNA
WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ I ZAPISANĄ W FORMATACH DOC (WORD) I PDF
PROSIMY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES BIURO@SPORTOWAPOLSKA.EU
______________________________________________________________________________________________________________
NAZWA GMINY / /MIASTA
WOJEWÓDZTWO
______________________________________________________________________________________________________________
PREZYDENT/BURMISTRZ/WÓJT (niepotrzebne skreślić)
______________________________________________________________________________________________________________
OSOBA KONTAKTOWA STANOWISKO
______________________________________________________________________________________________________________
TEL.
E-MAIL

Prosimy odpowiedzieć w sposób możliwie wyczerpujący na poniższe pytania
1. Liczba mieszkańców (dodatkowo prosimy podać oddzielnie liczbę osób poniżej 18 roku życia).
2. Stan bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie.
(wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych, data powstania / modernizacji)

3. Nakłady gminy na infrastrukturę sportową.
(w ostatnich trzech latach, rodzaj, wartość)

4. Uczniowskie kluby sportowe i inne tego typu organizacje, działające na terenie miasta/gminy.
(liczba członków oraz zatrudnionych trenerów)

5. Nakłady finansowe przeznaczone na trenerów i sport kwalifikowany w danym mieście/gminie.
6. Formy wspierania przez gminę działalności organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych.
7. Rodzaj imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w gminie oraz formy pomocy gminy
przy ich organizacji oraz promocji (np. patronat, udostępnienie obiektów, dofinansowanie, inne).
8. Nakłady gminy na sport powszechny, w szczególności na sport i rekreację dzieci i młodzieży.
(w ostatnich trzech latach, rodzaj, wartość)

9. Kalendarz planowanych imprez sportowych na najbliższe 12 miesięcy.
10. Formy wspierania przez gminę sportu niepełnosprawnych.
11. Sukcesy sportowe dzieci, młodzieży, dorosłych z gminy na arenach sportowych w kraju
i za granicą (w ostatnich trzech latach)
12. Planowane inwestycje sportowe i rekreacyjne w najbliższych pięciu latach.

(rodzaj inwestycji, stopień zaawansowania przygotowań, planowany rok oddania do użytku, szacunkowa wartość)

13. Informacje dodatkowe.
(wszystkie dodatkowe informacje wskazujące na rolę sportu powszechnego w podnoszeniu jakości życia
społeczności lokalnej i promocji gminy, np. powszechne programy nauki pływania, rehabilitacji niepełnosprawnych
przez sport etc.).

14. Adres strony internetowej, na której znajdują się zdjęcia obiektów sportowych lub zdjęcia
dołączone na płycie CD.

Niniejszym oświadczamy, że zawarte w ankiecie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

_________________________________________________________
IMIĘ NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ / STANOWISKO

___________________________
DATA WYPEŁNIENIA ANKIETY

KONTAKT: BIURO KSP, ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel. 22 843 92 03 w. 113 lub 115, fax: 22 244 24 64
kom. 505 169 204, e-mail: biuro@sportowapolska.eu

