
 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWNIE IMPREZY PIŁKARSKIEJ Z ŚRODKÓW KOMISJI 
GRANTOWEJ WIELKOPOLEKIEGO ZPN NA OKRES OD 1.10.2020 DO 31.12.2020 

 
Dane kontaktowe Organizatora: 

Nazwa Klubu:  

Przedstawiciel Klubu:  

Telefon kontaktowy:  

Adres mailowy:  

Data wydarzenia:  

Miejsce wydarzenia:  
W konkursie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 4000 zł jako duży grant (maksymalnie 
jeden w każdej edycji programu) oraz mały grant w wysokości do 1000 zł. Ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną, Wielkopolski ZPN zastrzega sobie możliwość przyznania tylko i wyłącznie małych grantów. 
Opis wydarzenia (do kogo skierowane? ilu uczestników? Imprezy towarzyszące?) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Budżet wydarzenia z wskazaniem środków własnych oraz pozyskanych zewnętrznych: 
(można dołączyć preliminarz kosztów wydarzenia, dla dużego grantu wymagane jest planowane 
wydatkowanie pozyskanych środków) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................................... 
Wcześniejsze doświadczenia organizacyjne / informację o wcześniejszych edycjach 
wydarzeń: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

Uzasadnienie wniosku i dodatkowe informacje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dodatkowe informacje: 

 Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres granty@wielkopolskizpn.pl  
Skutecznie dostarczony dokument zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną. 

 Do wniosku należy dołączać: 
o Regulamin wydarzenia (wymagane dla wszystkich wniosków) 
o Planowa wydatkowanie środków pozyskanych z grantu. 

 Do wniosku można dołączyć m. in.: 
o Plakat wydarzenia; 
o Preliminarz kosztów wydarzenia; 
o Relacje z wcześniejszych edycji wydarzenia. 

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania, 
Wielkopolski ZPN wymaga: 

o eksponowania materiałów promocyjne związku podczas wydarzenia 
(plakaty, banery, roll-upy itp. które są dostępne w biurach związku) lub 
innych materiałów zawierających logotyp związkowy. 

o Udostępnienia fotorelacji z wydarzenia  
 

OŚWIADCZENIE 
My niżej podpisani, jako przedstawiciele …………………………………………………………………………………….. 
oświadczamy, iż organizowane wydarzenie o charakterze piłkarskim objęte wnioskiem o 
dofinansowanie ze środków Komisji Grantowej Wielkopolskiego ZPN, będzie spełniało 
obowiązujące na dzień organizacji danej imprezy wymagania sanitarne, zależne od 
brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych 
organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej itd. w tym zakresie. 
 
 
…………………………..       …………………………………. 
Pieczątka Klubu       Data i podpis 

mailto:granty@wielkopolskizpn.pl

