
 

 

L.dz. 47/2012                                             04.07.2012 r. 

 
 

 

Gmina  Ludwin 

Laureat Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich  

XVIII Sportowego  Turnieju Miast i Gmin 2012  

Grupa II miejsce 6 
województwo lubelskie 

 

Serdecznie gratulujemy władzom samorządowym, organizatorom imprez sportowych  

a przede wszystkim mieszkańcom startującym w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 

2012, rozgrywanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

 

Zgodnie z regulaminem Wasza Gmina otrzymuje nagrodę: 

 Sfinansowanie zakupu wybranego przez Was sprzętu sportowego na łączną wartość 

4 000,00 zł, który mogą otrzymać wskazane organizacje – stowarzyszenia kultury fizycznej 

(ilość korzystających klubów nieograniczona). 

Sposób wydatkowania środków określony został w dołączonej informacji szczegółowej. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14 września 2012 r. w Gminie Sitkówka-Nowiny 

k/Kielc podczas uroczystości podsumowania Europejskiego Tygodnia Sportu - XVIII 

Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 r. Uroczystość tą realizujemy wspólnie z Fundacją 

Promocji Gmin Polskich (projekt scenariusza w załączeniu) a o patronat wystąpiliśmy do 

Prezydenta RP. 

Zgłoszenie i rezerwację dla osób które wezmą udział w uroczystości prosimy przesłać na 

załączonym druku zgłoszenia wpłacając na nasze konto kwotę 330,00 zł od osoby na koszty 

zakwaterowania i wyżywienia. 

 

Życzymy dalszych sukcesów w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród 

Waszych mieszkańców i zapraszamy do współzawodnictwa w przyszłorocznym 

Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

 

 
    Przewodniczący Centralnej Komisji  

Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 

 

Antoni Bara 
Prezes KFSdW 

do wiadomości : 

właściwa Komisja Wojewódzka STMiG



 

 

Projekt ramowy scenariusza 

uroczystego ogólnopolskiego podsumowania 

Europejskiego Tygodnia Sportu -  XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 

Termin 14 i 15 września 2012 r. – Gmina Sitkówka-Nowiny k/Kielc woj. świętokrzyskie. 

 

14.09.2012r. 

Godz. 10.00 – 11.30 - przyjazd, akredytacje i zakwaterowanie uczestników i zaproszonych 

                                      gości, 

godz.  12.00  - uroczyste otwarcie podsumowania Turnieju oraz wystawy pt. 

  "Budownictwo tanich obiektów sportowych, sprzętu i urządzeń  

   sportowych", 

- wystąpienia oficjalne, 

godz. 12.30-13.30 - wykład prof. Jakubowskiego nt. „Tanie budownictwo obiektów 

  sportowych”, 

godz.  14.30-15.30 - obiad, 

godz.  17.00  - uroczyste wręczenie nagród, dyplomów, wyróżnień i odznaczeń, 

godz.  19.00  - spotkanie integracyjne, kolacja przy ognisku 

 

15.09.2012r. 

godz.  8.30-9.00 - śniadanie, 

godz.  9.30-13.00 - dalszy ciąg zawodów ,”Poznajcie ziemię świętokrzyską”- propozycja 

  zwiedzania okolic Kielc (np. pętla świętokrzyska, jaskinia ”Raj”, 

  Chęciny i inne), 

godz.  13.30  - obiad, 

godz.  14.30-15.00 - zakończenie uroczystości, wyjazd 

 

Propozycje turnieju sportowego dla uczestników: 

1. szachy wodne na basenie 

2. gra w boulle – zespoły 3–osobowe 

3. test Coopera 

4. pokaz „Ringo” 

5. slalom piłkarski – strzelanie rzutów karnych 

Szczegóły dotyczące tego turnieju zostaną opracowane do 25.07.2012 r. i przesłane 

uczestnikom. 



 

 

Zgłoszenie  
udziału przedstawicieli Gminy  Ludwin  

w uroczystym wręczeniu nagród i podsumowaniu  

Europejskiego Tygodnia Sportu – XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012  

14 – 15 września 2012 w Sitkówkach-Nowinach k/Kielc 

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Kontakt e-mail Zwiedzanie 

Tak Nie 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia i dokonanie wpłaty do 20 lipca 2012 r. 



 

 

INFORMACJA  SZCZEGÓŁOWA - prosimy o dokładne przeczytanie. 

 

 

 dla Laureatów XVIII STMiG 2012, otrzymujących nagrody z dofinansowania przez 

MSiT, przeznaczonych na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego. 

   

1. Z potwierdzeniem odebrania informacji, prosimy o przesłanie e-mailem do KFSdW 

(federacja@post.pl) danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją 

zakupu sprzętu sportowego (imię i nazwisko, telefon, e-mail). 

 

2. Wybrane  przez władze Gminy stowarzyszenie kultury fizycznej, dokona zakupu 

wybranego przez siebie sprzętu sportowego w imieniu Krajowej Federacji Sportu dla 

Wszystkich.  

Przyznane  środki nie mogą być wykorzystane na :  

 - sprzęt osobistego użytku, np. koszulki, dresy, buty itp.  

 -  inwestycje lub usługi np. remontowo-budowlane. 

 

3. Faktura za sprzęt musi być wystawiona na płatnika czyli Krajową Federację Sportu dla 

Wszystkich 00-687 Warszawa ul. Wspólna 61 NIP 526-17-66-442. 

 Uwaga: prosimy o umieszczenie na fakturze informacji, którego nagrodzonego miasta lub 

gminy zakup dotyczy. 

 

4. Oryginał faktury wraz z podpisanym w trzech egzemplarzach protokółem (w załączeniu) 

nieodpłatnego przekazania sprzętu należy przesłać do siedziby KFSdW na adres: 

 

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich 

00-687 Warszawa ul. Wspólna 61 

 

5. Bezpośrednim odbiorcą sprzętu może być tylko stowarzyszenie kultury fizycznej 

posiadające osobowość prawną wokół którego skupia się życie sportowe danego terenu. 

Przyznane środki nie dotyczą jednostek budżetowych (szkół, przedszkoli, ośrodków 

rekreacji i sportu itp.) 

 

6. Termin realizacji zakupu sprzętu sportowego od 01 września do  30 września 2012 r.  

Realizacja zakupu nagród w w/w terminie podyktowana jest zakończeniem okresu 

urlopowego. 

 

 

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: 

Marek Troszczyński tel. kom. 505 51 21 52 i 608 32 33 77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:federacja@post.pl


 

 

PROTOKÓŁ 

nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu sportowego jako nagrody  

w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 

2012 

Laureat Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVIII STMiG 2012   

Gmina  Ludwin 

Grupa II miejsce 6 
województwo lubelskie 

 
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 61  

00-687 Warszawa,  NIP 526-17-66-442,  reprezentowana przez : 

- Prezesa  -  Antoniego Barę 

- Sekretarza -  Jerzego Potentasa 
 

w dniu ................................ przekazuje nw. sprzęt sportowy : 

Specyfikacja sprzętu 

 
L.p. Nazwa sprzętu Ilość/sztuk Wartość (brutto) Inwentarzowy nr wpisu  

     

     

     

     

     

     

     

     

 Razem koszt sprzętu:    

   
Otrzymującym sprzęt jest ........................................................................................................................................  
                                                                                                        (pełna nazwa stowarzyszenia) 

Numer KRS...........................................lub Nr ewidencyjny wpisu w Starostwie Powiatowym ............................... 

  

adres: kod pocztowy ......................miejscowość ....................................................................... ................................ 

 

ul. .........................................................................................................  

reprezentowany przez: 

 

.......................................................................     .............................................................................. 
                            (imię i nazwisko)                                                                        (funkcja)  

 

-    .......................................................................     .............................................................................. 
                            (imię i nazwisko)                                                                        (funkcja)  

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

Otrzymujący zobowiązuje się do wprowadzenia sprzętu do swojej ewidencji, dbałości o jego 

stan i sposób wykorzystania oraz, że nie odsprzeda i nie zamieni otrzymanego sprzętu. 

  
 Otrzymujący sprzęt                                                                   Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich 
   (pieczątka i podpis)                                                                          (pieczątka i podpis) 

 

 


