
ŽÁDOST  O  DOTACI na činnost TJ, SK     

Sídlo, trvalé bydliště

IČO, datum narození

   telefon

   e-mail

   www

mládež do 19 let 

vč.r.n.2002

Zjištění nesrovnalostí v seznamu členské základny je důvodem k nevyplacení dotace.

Výše dotace o kterou je žádáno:

Odůvodnění výše požadované dotace - použití, účel:

Členskou základnu je třeba doložit seznamem aktivních členů. Seznam členů musí obsahovat, jméno a příjmení, rok narození, místo bydliště

program sport dle schválených kritérií Radou města Čáslav

2021

Žadatel - název

Členská základna k 1. 1. 2021

Je-li žadatel právnickou osobou:

Bankovní spojení číslo účtu                         

celkem dospělí

Identifikace osob, osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

Kontaktní adresa:

Členství ve sportovním svazu



věk kategorie umístění

věk kategorie umístění

věk kategorie umístění

věk kategorie umístění

mládež dospělí

Všechna uvedená umístění včetně reprezentačních startů je třeba doložit výsledkovou listinou !

jméno

soutěž

Sportovní výsledky -  2020

Účast na mistrovství světa a Evropy

Jednotlivci

jméno

jméno

soutěž/disciplína

soutěž/disciplína

soutěž/disciplína

umístění

1. místo

Umístění na přeborech kraje do 3. místa - počet

2. místo

3. místo

jméno

Umístění v Českém poháru nebo republikovém žebříčku, je-li lepší než umístění na mistrovství ČR

Umístění na mistrovství České republiky do 8. místa

Další reprezentace ČR (Světový a Evropský pohár, mezistátní utkání apod.)



stupeň umístění

stupeň umístění

stupeň umístění

datum

Uveďte všechna družstva klubu. 

V kolonce stupeň uveďte, o kolikátou nejvyšší soutěž v ČR se jedná. 

Uvádějte jen výsledky ukončených soutěží! Nutno doložit konečnou tabulkou.

Den vyhotovení žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc:

Umístění v mezinárodních mistrovských soutěžích (např. PMEZ)

Seznam příloh:

Umístění v mistrovských soutěžích

název soutěže

Družstva

družstvo - kategorie

družstvo - kategorie

Tradiční sportovní akce, které bude klub pořádat v roce 2021 

název kategorie

Umístění v Českém poháru, je-li lepší než na mistrovství ČR

název soutěže

název soutěže

družstvo - kategorie


