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L.dz. WSS/OP/954/2019 

Kluby Sportowe 
wg rozdzielnika 

Poznań, 07 listopada 2019 rok 

dotyczy: opracowania programu działania (planu szkolenia i imprez) na rok 2020 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe prosi uprzejmie o przygotowanie planu organizacyjno

szkoleniowego (planu szkolenia i imprez) poszczególnych sekcji Waszego Klubu 

w kat. młodzieżowych (młodzik,junior młodszy, junior, młodzieżowiec) na rok 2020. 

Plan winien być skoordynowany z programami organizacyjno - sportowymi i szkoleniowymi: 

I. Wielkopolskich Związków Sportowych 

2. Polskich Związków Sportowych 

W roku 2020 ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego będą mogły być 

dofinansowane w formie zadań zleconych n/w rodzaje działalności sekcji, a ich zakres zostanie 

ustalony z przedstawicielem każdej sekcji Waszego Klubu podczas konsultacji - negocjacji 

(w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ), przeprowadzonych przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Sportowe w miesiącu grudniu 2019 r., łącznie z konsultacjami oceniającymi 

realizację szkolenia i współzawodnictwa w ramach KWM, KWJM, KWJ, KWMŁ w roku 2019. 

1. Kalendarz imprez sportowych ( organizacja lub uczestnictwo ), wynikających z systemu 

współzawodnictwa dzieci młodzieży (wojewódzkich, regionalnych, krajowych 

i zagranicznych ). 

2. Zgrupowania i konsultacje szkoleniowe w kat. Młodzieżowych, mające na celu 

przygotowania do imprez mistrzowskich. 

3. Koszty utrzymania i wynajmu obiektów oraz urządzeń sportowych ( do realizacji zadań ). 

4. Zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji treningu, odżywek - do szkolenia 

stacjonarnego. 

5. Opłaty trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie stacjonarne w klubie (realizujących 

zadania). 
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Pozostałe zadania szkoleniowe i sportowe wynikające ze specyfiki dyscypliny mogą być realizowane 

w oparciu o środki własne. 

Plan uwzględniający wszystkie zamierzenia poszczególnych sekcji Waszego Klubu należy złożyć 

w dwóch egzemplarzach w WSS do 22 listopada 2019 roku po zatwierdzeniu przez Zarząd 

Klubu. PROSIMY WYSYLAĆ : STRONĘ ZBIORCZA PRELIMINARZA + TYLKO 

ZALĄCZNIKI DOTYCZĄCE ZADAŃ, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA/ 

UWAGA !!! Na obu egzemplarzach podpisy w oryginale. W przypadku nie nadesłania 

w terminie dokumentów, sekcie Waszego Klubu zostaną pominięte w podziale środków 

finansowych w roku 2020. 


