
INWESTOR NA MEDAL – ANKIETA KONKURSOWA

INWESTOR NA MEDAL 2019

XX EDYCJA KONKURSU 
BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 

ANKIETA WERYFIKACYJNA
Ankietę proszę przesłać na adres e-mail: burzynska@sportowapolska.eu, lub 
burzynska@buildercorp.pl

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Pełna nazwa
____________________________________________________________________________________________________

Adres 
____________________________________________________________________________________________________

Tel. / fax 
____________________________________________________________________________________________________

E-mail / www ____________________________________________________________________________________________________

Kierownictwo ____________________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko, stanowisko osoby kierującej podmiotem zgłoszonym do Konkursu

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Komisją Weryfikacyjną

_____________________________________         ________________________________________________
imię i nazwisko                                                                              stanowisko

       ________________________________________________
tel. /tel. kom.                                                             E-mail

1. LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA/GMINY/POWIATU
W tym liczba mieszkańców do 18 roku życia

2. OPIS DZIAŁALNOŚCI
Krótki opis działalności miasta / gminy / instytucji dotyczący związku z rozwojem infrastruktury sportowej i

rekreacyjnej.

3. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE
.a wykaz najważniejszych obiektów sportowych i rekreacyjnych zrealizowanych do 2017 roku włącznie,

obrazujący stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie/powiecie,
.b wykaz  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych,  które  zostały  oddane  do użytku  w 2018-2019  roku,

również z zaplanowanym zakończeniem do końca roku 2019. Prosimy również o podanie kosztów
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poszczególnych inwestycji oraz źródeł ich sfinansowania (środki własne, dofinansowanie z budżetu
państwa, środki UE, kredyty, leasing, PPP).

4.       OPIS WYBRANEGO OBIEKTU REFERENCYJNEGO (PROJEKTU, INICJATYWY) 

Wskazanie i krótki opis referencyjnego obiektu sportowego lub sportowo-rekreacyjnego – zrealizowanego lub 
planowanego (uzasadnienie inicjatywy, program użytkowy obiektu, najważniejsze cechy, przeznaczenie, 
zastosowane przy budowie lub modernizacji materiały budowlane, rozwiązania oraz technologie, wykaz 
najważniejszych urządzeń oraz elementów wyposażenia specjalistycznego i sportowego). 

5. REFERENCJE
Jeśli inwestor posiada opinie związków i klubów sportowych, opinie użytkowników, certyfikaty, 

nagrody  i wyróżnienia związane z przedstawionymi w ankiecie konkursowej obiektami, to 
prosimy o ich dołączenie.

6. INFORMACJE DODATKOWE
Mogą stanowić dodatkowe źródło informacji dla Komisji Weryfikacyjnej:

a.  adresy stron www, opisujących obiekty sportowe i rekreacyjne,
b.  dokumentacja fotograficzna,
c.  dokumentacja filmowa (płyty CD lub linki do materiału filmowego w sieci).

7.  UZASADNIENIE WYBRANYCH OSIĄGNIĘĆ 1999-2019

Krótkie  podsumowania  osiągnięć  Zgłaszającego  z  okresu  dwóch  dekad  w  budowie  bazy

sportowo-rekreacyjnej.

REKOMENDACJE
Inwestor może wskazać firmy (projektowe, budowlane, dostawców specjalistycznych technologii i wyposażenia)
oraz  instytucje  (firmy  doradcze,  banki,  fundacje,  administracja  samorządowa,  centralna,  agencje  rządowa,
organizacje  pozarządowe),  które  w  szczególny  sposób  przyczyniły  się  do  realizacji  inwestycji  sportowych  i
rekreacyjnych w danym mieście / gminie.

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................

________________________
_________________________________________________

data                                      pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej
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