
WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE                                             
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 ROKU 

ETAP III 

Zadanie 3.2. Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych 
środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji  

(sport powszechny). 

Lp. Nazwa organizacji 
(innego podmiotu) 

Tytuł zadania publicznego Ocena formalna oferty Uwagi/ do uzupełnienia 
Oferta spełnia 

wymogi 
formalne 
(tak/nie) 

Oferta podlega 
uzupełnieniu 

(tak/nie) 

1. Klub Sportowy „Budowlani” 
Olsztyn 

Międzynarodowy XL VI Turniej ‘’O Puchar 
Warmii i Mazur” w zapasach dziewcząt i 
chłopców w stylu klasycznym i wolnym 

TAK NIE _ 

2. 
Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Brydża Sportowego w 
Olsztynie 

Zorganizowanie: Grand Prix Polski Par 
Brydżu Sportowym 2017 Open, X 
Jubileuszowych Brydżowych Mistrzostw 
Polski Internautów 2017 Open i V 
Kongresowego Turnieju Par o Puchar 
(nagrody) Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

NIE TAK 

- brak wypełnionej rubryki z oświadczeniami 
(str. 10 oferty), 
- oferta nie zawiera wskazania dokładnego 
rodzaju szczegółowego zadania 
konkursowego w ramach którego została 
złożona oferta, 
- brak przytoczenia podstawy prawnej  
sposobu reprezentacji oferenta wobec 
organu administracji publicznej (rozdział III 
oferty). 

3. 
Kętrzyńskie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Militarnych 
„MASURIA” Kętrzyn 

V Turniej  Sportowych Walk Rycerskich- 660-
lecie miasta Kętrzyn TAK NIE _ 

4. 
Uczniowski Międzynarodowy  
Klub Sportowy FPP MIKRO 
Ełk 

Mistrzostwa Polski piłki siatkowej w kategorii 
młodziczka NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 



dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie. 

5. Polski Związek Łowiecki 
Zarząd Okręgowy Olsztyn 

Cykl sportowych zawodów w strzelectwie 
śrutowym NIE NIE 

- zadanie nie mieści się w działalności 
statutowej organizacji, 
- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie 
- brak wypełnionej rubryki z oświadczeniami 
(str. 12 oferty), 
- brak końcowego podliczenia kosztów 
zadania, 
- nie wypisany przedmiot działalności 
gospodarczej. 

6. 
Lidzbarskie Stowarzyszenie 
„Aktywni w 
Niepełnosprawności” 
Lidzbark Warmiński 

Turniej tańca nowoczesnego osób 
niepełnosprawnych NIE TAK - brak pełnego wypełnienia rubryki z 

oświadczeniami (p.6,9 i 10). 

7. 
Fundacja Centrum Zdrowia i 
Sportu Przy Olsztyńskiej 
Szkole Wyższej im. J. 
Rusieckiego Olsztyn 

V Turniej koszykówki na wózkach TAK NIE -  
 

8. PKS „Gwardia” Szczytno  Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich 
to każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  



i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

9. PKS „Gwardia” Szczytno  Międzynarodowy Mecz Bokserski Polska-
Litwa NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich 
to każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

10. PKS „Gwardia” Szczytno  Międzynarodowy Mecz Bokserski Polska-
Białoruś NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert.  



11. 
Fundacja „Czterolistna‐KONI‐
czyna”  Braniewo  „Z regionu na Olimpiadę” NIE TAK 

- oferta nie zawiera wskazania dokładnego 
rodzaju szczegółowego zadania 
konkursowego w ramach którego została 
złożona oferta, 
- brak przytoczenia podstawy prawnej  
sposobu reprezentacji oferenta wobec 
organu administracji publicznej oraz 
nazwisk osób upoważnionych(rozdział III 
oferty), 
- brak pełnego wypełnienia rubryki z 
oświadczeniami (oświadczenie dot. Vat-u 
p.9). 
 

12. 
Mazurska Szkoła Żeglarstwa 
Giżycko 

IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 
60+ TAK NIE - 

13. 
Mazurska Szkoła Żeglarstwa 
Giżycko  XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski DZ TAK NIE - 

14. 
Akcja Katolicka Archidiecezji 
Warmińskiej Olsztyn 

Sztafeta Rowerowa młodzieży i dorosłych do 
grobu błog. x Jerzego Popiełuszki  NIE TAK 

- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

15. 
Liga Obrony Kraju‐ 
Stowarzyszenie Olsztyn 

„Integracyjne zawody strzeleckie dla 
mieszkańców województwa warmińsko- 
mazurskiego” 

NIE TAK 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

16. 
„For Health Fundacja” 
Olsztynek 

Grand Prix Granicy Warmii i Mazur 2017-
Biegi NIE TAK 

- oferta nie zawiera wskazania dokładnego 
rodzaju szczegółowego zadania 
konkursowego w ramach którego została 
złożona oferta, 
- brak wypełnionej rubryki z oświadczeniami 
(str. 22-23 oferty), 
- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„NAKI” Olsztyn 

„V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
WARMIA MAZURY CUP 2017- Aktywni i 
Zdrowi” 

TAK NIE _ 



18. 
Klub Biegacza Jurand 
Szczytno  28 Maraton Juranda- Reaktywacja NIE TAK 

- brak przytoczenia nazwisk osób 
upoważnionych do reprezentacji (rozdział III 
oferty), 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert, 
- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

19. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Yankees” w Działdowie 

Organizacja XVII Międzynarodowego 
Halowego Turnieju Baseballu „Działdowo 
Cup 2017” o puchar Prezydenta RP i pod 
Patronatem Marszałka Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego  Gustawa Marka 
Brzezina 

TAK  NIE _ 

20. 
Klub Sportowy „OLIMPIA” 
Miłki 

Ogólnopolski Plażowy Turniej Ringo- Giżycko 
2017 NIE TAK 

- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

21. 
Stowarzyszenie  Luz Grupa 
Mrągowo 

Ogólnopolski cykl wyścigów w kolarstwie 
górskim Mazury MTB 2017 TAK  NIE _ 

22. 
Fundacja Instytut Badań i 
Edukacji Społecznej, Olsztyn  Pożegnanie wakacji na sportowo NIE NIE - zadanie nie mieści się w działalności 

statutowej organizacji. 

23. 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Perły Olsztynek‐ Warmia i 
Mazury” Olsztynek 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu poprzez: prowadzenie 
całorocznych szkoleń drużyny sportowej w 
różnych kategoriach wiekowych oraz 
organizacji imprez sportowych” 

NIE NIE 
- zadanie nie jest zgodne z zakresem i 
opisem zadań - zawartymi w ogłoszeniu 
konkursowym. 

24. 
Kobiecy Klub Piłkarski 
STOMIL Olsztyn  AP Cup 2017 TAK NIE -  

25. 
Kobiecy Klub Piłkarski 
STOMIL Olsztyn  Stomilanki Cup 2017 TAK NIE - 

26. 
Mrągowskie Towarzystwo 
Regatowe „Czos” Mrągowo 

Regaty Pucharu Polski Narodowej Klasy 
Omega NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  



w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

27. Kaliniak Team Mrągowo  Ogólnopolski Bieg Kowboja NIE TAK 

- nie wskazano zakresu prowadzonej 
działalności pożytku publicznego oraz 
dokument, z którego on wynika (statut lub 
inny dokument wewnętrzny), 
- brak przytoczenia podstawy prawnej  i 
sposobu reprezentacji oferenta wobec 
organu administracji publicznej (rozdział III 
oferty), 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

28. 
Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska Ostróda 

IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Ostróda CAP 2017 U-11 NIE  TAK 

- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

29. 
Morąskie Stowarzyszenie 
Wspierania Rodzin, Morąg 

Wspieranie organizacji imprez sportowych o 
zasięgu wojewódzkim i krajowym 
skierowanych do różnych środowisk i grup 
społecznych, mających szczególne 
znaczenie dla rozwoju sportu w 
województwie i jego promocji/sport 
powszechny/.- XXII Wojewódzki  Turniej Piłki 
Nożnej Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych 

TAK NIE - 

30. 
Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej SALOS w 

XVI Finał Ogólnopolskiej Licealiady w piłce 
siatkowej chłopców- Ostróda 2017 TAK NIE _ 



Ostródzie 

31. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„SP KLON INDIACA” w Klonie 

INDIACA- Rozwojem i Promocją Warmii i 
Mazur TAK NIE - 

32. 

Warmińsko‐ Mazurskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Olsztynie 

Warmińsko – Mazurski Otwarty Turniej 
Strzelecki o Puchar Marszałka Województwa TAK NIE _ 

33. 
Warmińsko‐Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy, Olsztyn  Zawody Ogólnopolskie w czwórboju LA NIE TAK 

- brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami,  
- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

34. 
Warmińsko‐Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy, Olsztyn 

Cykl imprez sportowych dla dzieci i uczniów 
szkół gimnazjalnych mających szczególne 
znaczenie dla rozwoju sportu województwa 
Warmińsko- Mazurskiego 

NIE TAK - brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami. 

35. 
Warmińsko‐Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy, Olsztyn 

Cykl imprez sportowych dla dzieci i uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
mających szczególne znaczenie dla rozwoju 
sportu województwa Warmińsko- 
Mazurskiego 

NIE TAK - brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami. 

36. 
Warmińsko‐Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy, Olsztyn  Sztafetowe Biegi Grunwaldzkie NIE TAK - brak wypełnionej rubryki z 

oświadczeniami. 

37. 

Warmińsko Mazurski 
Związek Lekkiej Atletyki,  
Olsztyn 

Mityng 70-lecia Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Lekkiej Atletyki NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 



- brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami. 

38. 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania Sportu 
„Magnez” 

„Szach i mat- cykl turniejów szachowych” NIE TAK - oferta nie została podpisana przez osoby 
uprawnione – brak jednego podpisu. 

39. 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania Sportu 
„Magnez” 

VI Ostródzki Półmaraton św. Jerzego NIE TAK - oferta nie została podpisana przez osoby 
uprawnione – brak jednego podpisu. 

40. 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania Sportu 
„Magnez” 

„Z Gminą Łukta aktywnie i sportowo 
spędzasz czas” cykl imprez dla dzieci i 
młodzieży” 

NIE TAK 
 

- oferta nie została podpisana przez osoby 
uprawnione – brak jednego podpisu. 

41. 

Stowarzyszenie zwykłe‐ 
Nasza Szczecińska Ziemia, 
Szczytno 

„Integracyjne zawody strzeleckie dla 
mieszkańców województwa warmińsko- 
mazurskiego” 

NIE TAK 
 

- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

42. 
Elbląski Klub Sportowy 
START, Elbląg 

Wspieranie organizacji imprez sportowych o 
zasięgu wojewódzkim i krajowym 
skierowanym do różnych środowisk i grup 
społecznych, mających szczególne 
znaczenie dla rozwoju sportu w 
województwie i jego promocji (sport 
powszechny) 

NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie. 

43. 
Klub Sportowy „Zamek” 
Kurzętniki 

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju w 
Trójboju Siłowym i Ogólnopolskim Turnieju 
Kickboxingu w ramach obchodów XXV-lecia 
Klubu Sportowego „Zamek” Kurzętniki 

NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 



włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie. 

44. 

Akademicki Związek 
Sportowy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

ULTRA Mazury 2017 NIE NIE - zadanie nie mieści się w działalności 
statutowej organizacji. 

45. 

Stowarzyszenie 
AUTOMOBILKLUB 
WARMIŃSKI, Krotowa 15 10‐
79 Olsztyn 

Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych o 
zasięgu Wojewódzkim i Krajowym- 20 Rajd 
Warmiński 2017 

NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami, 
- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

46. 

Stowarzyszenie 
AUTOMOBILKLUB 
WARMIŃSKI, Krotowa 15 10‐
79 Olsztyn 

Wspieranie organizacji Imprez Sportowych o 
zasięgu Wojewódzkim i Krajowym- 5 Rajd 
1001 Jezioro-Rajdowe Legendy na Warmii 

NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 



przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami, 
- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny). 

47. Stowarzyszenie Jantar, Elbląg  „Taniec- wizytówką Warmii i Mazur” NIE TAK 
- brak oświadczeń dot. ochrony danych 
osobowych, Vat-u oraz innych złożonych 
ofert. 

48. 
Warmiński Auto‐Moto Klub, 
Lidzbark Warmiński 

Mistrzostwa polski Enduro  NIE NIE 

- zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 
każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie,  
- brak oświadczenia dot. Vat-u. 

49. 
Stowarzyszenie Kurzętnik 
Biega, Kurzętnik 

V Kogucia Dycha  NIE TAK 

- brak przytoczenia podstawy prawnej 
sposobu reprezentacji oferenta wobec 
organu administracji publicznej (rozdział III 
oferty). 

50. UKS Trójeczka Olsztyna 
XVII Turniej Koszykówki Chłopców im. A. 
Grzegorzewskiego  NIE TAK 

- brak wypełnionej rubryki z 
oświadczeniami, 
- nie wskazano dokument, z którego wynika 
zakres prowadzonej działalności odpłatnej 
(statut lub inny dokument wewnętrzny) – 
dot. pobierania opłat od y=uczestników 
zadania. 

51. 
Warmiński Auto‐Moto Klub, 
Lidzbark Warmiński 

Puchar Polski Cross Country‐ oficjalne 
zawody Polskiego Związku Motorowego  NIE NIE 

- Zadanie nie jest zgodne z zakresem  
i opisem zadania zawartym w ogłoszeniu 
konkursowym. Zadanie nie mieści się  
w kategorii sportu powszechnego. 
Sport powszechny/ Sport dla wszystkich to 



każda aktywność ruchowa, do której 
włączać należy przedstawicieli wszystkich 
grup społecznych, niezależnie od wieku  
i stopnia sprawności. Jego celem nie jest 
dążenie do profesjonalizacji, ale sama 
przyjemność wypływająca z ruchu,  
z przebywania z innymi oraz potrzeba troski  
o własne zdrowie i dobre samopoczucie, 
- brak oświadczenia dot. Vat-u. 

52. 
Integracyjny Klub Sportowy 
„ATAK”, Elbląg 

Wspieranie organizacji imprez sportowych o 
zasięgu wojewódzkim i krajowym 
skierowanych do różnych środowisk i grup 
społecznych, mających szczególne znaczenie 
dla rozwoju sportu w województwie i jego 
promocji. „Wojewódzki Turniej w siatkówkę 
dla dzieci Kinder+ Sport, Promocyjno‐
Integracyjny turniej siatkówki plażowej” 

TAK NIE - 

 


