
ZAŁĄCZNIK nr 1               ZACHODNIOPOMORSKI ZPN 

WNIOSEK 
o dofinansowanie imprezy sportowej / turnieju piłkarskiego  

w ramach Programu „MAŁE GRANTY ZZPN”  
 

Dane organizatora i termin wydarzenia: 
 

Nazwa i adres Klubu / Akademii - 
organizatora imprezy: 
 

 

Nazwa wydarzenia: 
 

 

Termin / data imprezy:   
 

Miejsce i dokładny adres 
odbywania wydarzenia: 
 

 

 

Dane kontaktowe: 
 

Osoba do kontaktu – 
Kierownik/koordynator imprezy:  

Telefon kontaktowy:  

Adres email:  
 

Dane organizacyjno-finansowe oraz kryteria oceny wniosku: 
 

OPIS WYDARZENIA – podstawowe 
informacje organizacyjno-

promocyjne i inne: 

 
 
 
 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA - 
charakterystyka, zasięg 

terytorialny, liczba uczestników, 
inne itd.  

 
 
 
 
 
 
 

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI - ZZPN 
oraz unifikacją rozgrywek PZPN 

 
 
 
 

CHARAKTER I SYSTEM 
ROZGRYWEK – wyniki / brak 

wyników / impreza charytatywna 
/ okolicznościowa / inna forma 

itd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

WNIOSKOWANA KWOTA 
DOFINANSOWANIA:   

 

Źródła finansowania i całkowity 
koszt organizacji imprezy/turnieju 

– ze wskazaniem środków 
własnych: 

 

 

 

Cel – propozycja przeznaczenia 
środków otrzymanych z Programu 

„GRANTY ZZPN” zgodnie z 
regulaminem: 

 

 

 

Pozostałe informacje i załączniki 
do wniosku: 

 

 
 

 
Dodatkowe informacje dot. złożenia kompletnego wniosku – wymagane załączniki itd. : 
 

1. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: granty@zzpn.pl    
Dostarczony dokument zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną - elektronicznie. 

2. Do wniosku należy dołączać - obowiązkowo: 
ü Regulamin imprezy i/lub plakat promocyjny wydarzenia (wymagane) 

3. Do wniosku zalecane jest załączenie dodatkowo m.in.: 
ü Preliminarz szczegółowy - kosztów wydarzenia; 
ü Relacje z wcześniejszych edycji wydarzenia i referencje. 
ü Innych dokumentów mających wpływa na organizację wydarzenia 
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania - Zachodniopomorski 

ZPN zobowiązuje organizatora do: 
ü Eksponowania materiałów promocyjnych ZZPN przed oraz podczas wydarzenia (plakaty, banery, 

roll-up itp. dostępnych w biurze ZZPN) lub innych materiałów z logo ZZPN. 
ü Udostępnienia artykułów i fotorelacji z wydarzenia w mediach wraz z podaniem informacji o 

patronacie ZZPN i wskazaniu związku jako współorganizatora.  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Jako przedstawiciele Klubu/Akademii …..…………………………………………….…………………………..……, oświadczamy, 
że organizowane wydarzenie odbędzie się zgodnie z Regulaminem programu i podanymi danymi w 
złożonym wniosku oraz ma charakter niekomercyjny. Otrzymane dofinansowanie ze środków Programu 
„MAŁE GRANTY ZPN” zostanie wydatkowane zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Wydarzenie będzie 
spełniało obowiązujące na dzień organizacji imprezy wymagania sanitarne oraz organizacyjne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji imprez sportowych i masowych. 
 

Po zakończeniu wydarzenia – przedstawimy rozliczenie dofinansowania / dotacji zgodnie z regulaminem. 
 
 
……………..……….…………..  ……………………………………….  ………………………………………………………………… 
         Pieczęć Klubu         Miejscowość - data                       Podpis – Prezes Klubu/Akademii          
 
                                                                                                                     ……………………………………………………………… 
                                                                                                                   Podpis – Osoba funkcyjna - Klubu/Akademii   


