z dnia 26 lutego 2011r.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU DOTACYJNEGO
dla Zawodników Sopockiego Klubu Jeździeckiego
§1

1. Do konkursu przystąpić mogą czynni Zawodnicy Sopockiego Klubu Jeździeckiego
posiadający minimum II klasę sportową; startujący w zawodach ogólnopolskich,
międzynarodowych lub tacy, którzy mają w tym roku szansę na dobry wynik w MP, OOM,
ZOO. Preferowane uzyskanie czołowych miejsc w Mistrzostwach Polski i Europy.
2.
2.1 Termin składania ofert - 15.03.2011 uznaje się za zasadniczy dla rozpatrywania wniosków
rezerwując na ten cel ok. 85% zaplanowanych dotacji finansowych. Termin 15.04 uznaje
się za uzupełniający i na ten cel przeznacza się pozostałe środki.
2.2 Ogłoszenie o planowanej kwocie dotacji i wynikach zostaną opublikowane na
www.skj-sopot.pl

§2
1.
1.1 Zawodnicy przystępujący do konkursu są zobowiązani do wypełnienia oferty - tylko
oferty złożone na drukach dot_skj_2011 będą rozpatrywane - przesłania na skj@skj-sopot.pl
i jednocześnie złożenia kompletu dokumentów w Biurze Sopockiego Klubu Jeździeckiego.
1.2 Formę i termin przekazania dotacji Zawodnikowi i sposób ich rozliczania określać będzie
umowa, której wzór stanowi załącznik Um_skj_2011.
1.3 Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego końcowego sprawozdania
merytorycznego i finansowego wg wzoru, który stanowi załącznik - spraw_skj_2011,
w terminie 30 dni po wykonaniu zadania.
1.4 Wzór wniosku o uruchomienie środków zawiera - wnios_skj_2011.
1.5 Wzór rozliczenia transzy dotacji zawiera - rozl_transz_skj_2011.
2. Zawodnicy przystępując do konkursu ofert są obowiązani przedłożyć również:
2.1 Oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania wspartych działań.
2.2 Potwierdzone dotychczasowe osiągnięcia sportowe.
2.3 Potwierdzone uzyskanie klasy sportowej.
2.4 Plan startów na rok 2011.
2.5 Inne, uznane przez zawodnika za stosowne.

3.
3.1 Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie
terminu, nie będą rozpatrywane.
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Oferty niekompletne pod względem formalnym (np. bez załącznika, który nie wpływa na
określenie zakresu zadania) będą rozpatrywane pod warunkiem dostarczenia brakujących
elementów w trybie pilnym.
3.2 Oferty będą rozpatrywane przez komisję składającą się z Członków Zarządu SKJ.
Zarząd podpisze z zawodnikiem lub jego pełnomocnikiem prawnym (dotyczy
zawodników małoletnich) umowę zawierającą cele stawiane przed jej beneficjentem.
(np. miejsce 1-6 w MP Juniorów).
§3
1. Przekazywanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy, w następujących formach:
1.1 W całości, w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
1.2 W transzach w ustalonych w umowie terminach.

§4
1. Dotacje mogą być udzielone na refundację poniesionych kosztów z wiązanych z :
1.1 Pokryciem kosztów transportu koni na zawody
1.2 Pokryciem kosztów startów na zawodach – opłaty wpisowego, startowego, boksy
1.3 Zakupem Paszy, odżywek dla jeźdźców i koni
1.4 Zakupem sprzętu jeździeckiego
1.5 Szkoleniem, opłatą za obozy treningowe, konsultacje, wynagrodzenie dla trenerów
§5
1. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach w terminie 5 dni od jego
rozstrzygnięcia.
§6
1. Przekazane środki Zawodnik jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z celem, na jaki
zostały przekazane.
2. W przypadku nie wykorzystanie środków zgodnie z & 4 lub nie osiągnięcia założonych
celów sportowych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków.
§7
1. Dodatkowych informacji o Konkursie będzie można uzyskać wysyłając zapytanie na
skj@skj-sopot.pl z dopiskiem „zapytanie_dotacja”. Pytanie wraz z odpowiedzią na nie zostanie
umieszone na www.skj-sopot.pl w przeciągu 3 dni.
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