
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ

1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM.

1.1. Klub sportowy ubiegający się o organizację imprezy sportowej musi przystąpić do konkursu ofert 
na organizacje imprez sportowych zgodnie z warunkami ogłoszonymi na stronie internetowej PZZ. 
Podstawowym warunkiem do przystąpienia do przetargu jest posiadanie:
a. odpowiednich obiektów sportowych,
b. bazy noclegowej,
c. zabezpieczenia finansowego.
Oferta na organizację imprez międzynarodowych, tj. Pytlasińskiego, Ziółkowskiego, Poland Open w 
zapasach  kobiet  powinna  być  potwierdzona  dodatkowo  przez  Prezydenta  Miasta,  Burmistrza, 
Marszałka  lub  Wojewodę,  gwarantująca  sprawne  przeprowadzenie  imprezy  zarówno  od  strony 
sportowej jak i finansowej.
1.2.  Jednym  z  zasadniczych  warunków  przyznania  imprezy  sportowej,  o  która  ubiega  się  klub 
sportowy jest ocena wywiązania się z organizacji poprzednio przyznanych imprez sportowych.
1.3.  Oferty  na  organizację  imprez  rozpatruje  Komisja  Organizacji  Imprez  Sportowych  PZZ,  która 
przedkłada projekt rozdziału imprez sportowych zarządowi PZZ do zatwierdzenia.
1.4. Po przyznaniu organizacji imprez sportowych klubom sportowym, następuje podpisanie umów na 
organizacje imprez sportowych wraz z preliminarzem, który zobowiązuje obydwie strony.

2. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY.
2.1 Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia imprezy zgodnie z ustaleniami między PZZ a 
Organizatorem. 
a.  Powołać  Komitet  Organizacyjny,  na  czele  którego  powinna  stać  osoba  gwarantująca  sprawne 
przeprowadzenie imprezy (w skład Komitetu Organizacyjnego musi wchodzić przedstawiciel PZZ).
b.  Komitet  Organizacyjny  powołuje  komisje  (osoby)  do  zabezpieczenia  poszczególnych  zadań 
wynikających z organizacji imprezy (w załączeniu proponowane Komisje i zakres obowiązków):
- Komisja sędziowska i sportowa:

• Zabezpieczenie dokumentacji zawodów,
• Zabezpieczenie materiałów biurowych, xero, papier itp.
• Zabezpieczenie przeprowadzenia wagi, losowania itp.
• Zabezpieczenie obsługi medycznej
• Zabezpieczenie programu zawodów

- Komisja techniczna,
• Zabezpieczenie obiektu do zawodów w maty, zegary, stoliki itp.
• Zabezpieczenie nagłośnienia,
• Biuro zawodów,
• Pomieszczenia do organizacji zawodów
• Sporządzenie ciągów komunikacyjnych zawodów
• Zabezpieczenie video, itp.
• Zabezpieczyć obiekt treningowy, salę rozgrzewek, saunę, szatnie, natryski

- Komisja finansów i nagród,
• Podpisanie umów  z PZZ, ze sponsorami
• Zabezpieczenie nagród, 
• Rozliczenie imprezy

- Komisja ceremonii i nagradzania,
• Opracować scenariusz otwarcia, nagradzania
• Zabezpieczyć podium, protokół nagradzania

- Komisja marketingu i kontaktu z mediami
• Pozyskanie sponsorów
• Nagłośnienie imprezy
• Zabezpieczenie banerów
• Wydanie okolicznościowych programów, folderów, afiszy

- Komisja transportu, komisja zakwaterowania i wyżywienia,
• Opracować  harmonogram  transportu  przyjazdów,  transportu  na  zawody,  harmonogram 

wyjazdów ekip
• Zabezpieczyć biuro akredytacyjne,



• Rozwiązać problemy wyżywienia
• Bary, napoje

2.2.Organizator  jest  zobowiązany  o  przygotowanie  i  zatwierdzeniu  w  PZZ  komunikatu 
organizacyjnego  przesłanego  tylko  i  wyłącznie  w wersji  elektronicznej  oraz  preliminarza  kosztów 
imprezy na co najmniej 2 miesiące przed imprezą.
2.3. Po zatwierdzeniu komunikatu organizacyjnego ogłaszany on jest na stronie internetowej PZZ jako 
obowiązujący. Zatwierdzony preliminarz jest odsyłany do klubu sportowego.
2.4. Na stronie internetowej PZZ oprócz komunikatu imprezy, umieszczani są też sędziowie.  
2.5.  Organizator  powinien  prawidłowo  zabezpieczyć  obiekt  sportowy  do  odbycia  zawodów. 
Odpowiednie  maty  12  x  12  w  ilości  gwarantującej  prawidłowe  przeprowadzenie  imprezy.  Maty 
zapaśnicze  powinny  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa  zawodników,  być  prawidłowo  złożone,  nie 
rozchodzić  się,  pokrowiec  powinien  być  estetyczny  i  czysty  zgodnie  z  przepisami  FILA.  Obiekt 
powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy, szatnie, urządzenia sanitarne, saunę, ciepłą 
wodę  do  kąpieli  itp.  Do  przeprowadzenia  zawodów  są  nieodzowne  elektroniczne  zegary  (przed 
zawodami  należy  je  sprawdzić  czy  prawidłowo  działają.  A  jak  nie  to  przed  impreza  poddać  je 
odpowiedniej konserwacji u elektronika), dobre wagi elektroniczne.
2.6. Organizator powinien zadbać o odpowiednią propagandę imprezy, m. in. poprzez afisze, banery 
reklamowe. Podanie wyników zawodów lokalnej i centralnej prasie, PAP, radiu i TV.
2.7. Organizator posiada obowiązek umieszczenie reklam stałych sponsorów Związku.

3. PRZEPROWADZENIE IMPREZY SPORTOWEJ.
3.1  Dokumentację  sędziowską  na  imprezę  przywozi  Sędzia  Główny,  którą  dostarcza  mu PZZ na 
podstawie  decyzji  Kolegium Sędziów PZZ.  Kierownik  listy  przygotowuje  na  podstawie  zgłoszeń 
wstępnych  klubów  sportowych  listę  wagi.  Po  weryfikacji,  która  kończy  się  zgodnie  z  terminem 
ogłoszonym  w komunikacie  następuje  sporządzenie  ostatecznej  list  wagi.  Przed  wagą  zawodnicy 
przechodzą obowiązkowy przegląd lekarski.
3.2. Po wadze kierownik listy przygotowuje szczegółowy program zawodów uzgodniony z Sędzią 
Głównym i Organizatorem.  .
3.3.  Organizator  zapewnienia  opiekę  lekarską,  porządek  i  bezpieczeństwo  na  imprezie  sportowej 
zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz.U. nr 106)..
3.4. Otwarcie imprezy powinno być przeprowadzone wg opracowanego wcześniej scenariusza (zał. 1). 
W  otwarciu  biorą  udział  zawodnicy  w  dresach  sportowych,  sędziowie  i  zaproszeni  goście.  W 
imprezach  mistrzowskich  krajowych  w  różnych  grupach  wiekowych  należy  zabezpieczyć  granie 
hymnu i wciągnięcie  flagi państwowej na maszt. Otwarcie powinno być przeprowadzone sprawnie.
3.5. Program walk finałowych i  ceremonia nagradzania zwycięzców powinna być przeprowadzona 
szczególnie  z  należytą  starannością.  Zawodnicy  obowiązkowo  na  podium  wychodzą  w  strojach 
sportowych klubowych bądź reprezentacyjnych. 
3.6.  Organizator  ma  obowiązek  zabezpieczenia  warunków  do  przeprowadzenia  badań 
antydopingowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.7. Na imprezie organizator zabezpiecza kamery video na wszystkich zawodach rangi Mistrzostw 
Polski i w zawodach międzynarodowych FILA.
3.8. Organizator zabezpiecza sekretariat zawodów w odpowiednie urządzenia jak kserokopiarka i inne 
materiały do przeprowadzenia zawodów. Dostarcza na bieżąco aktualny program i kolejność walk dla 
trenerów jak i dla prasy.
3.9.  Komunikat  końcowy zawodów (w wersji  PDF) ogłaszany jest  na stronie internetowej PZZ,  a 
oryginalny egzemplarz komunikatu końcowego podpisany przez Sędziego Głównego jest dostarczany 
do PZZ a kopia do Organizatora.
3.10. Ze względów oszczędnościowych, z uwagi na niewielką ilość startujących zawodników, istnieje 
możliwość  organizowania  imprez  jednodniowych  lub  w sobotę  po  południu  i  niedzielę.  W takim 
przypadku dopuszcza się ważenie zawodników na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.

4. NAGRODY REGULAMINOWE I INNE.
4.1. Na nagrody regulaminowe finanse zabezpiecza PZZ.
4.2. Startowe z imprezy sportowej w 100% przekazywane jest przez organizatora na nagrody. Nagrody 
finansowe lub rzeczowe w:
- kadetach: za I miejsc od 200 zł, za II miejsc od 150 zł, za III miejsca od 100 zł.
- juniorach: za I miejsce od 250 zł, za II miejsce od 200 zł, za III miejsca od 150 zł
- Mistrzostwa Polski juniorów – od 700 zł na kategorię wagową 



- seniorach: za I miejsce od 300 zł, za II miejsce od 250 zł, za III miejsca od 200 zł.
- Mistrzostwa Polski – od 1500 zł na kategorię wagową
- Pytlasiński, Ziółkowski, Poland Open – od 1000 USD na kategorię wagową

5. OOWIĄZKI  POLSKIEGO ZWIĄZKIU ZAPAŚNICZEGO.
5.1. Koordynacja imprezy.
5.2.Dofinansowanie  zabezpieczenie finansowego pobytu sędziów, osób z PZZ, zaproszonych gości 
ustalonych w preliminarzu imprezy.
5.3. Zabezpieczenie ryczałtów sędziowskich i komisji sportowej.
5.3. Zabezpieczenie finansowe regulaminowych nagród.
5.4. Dofinansowanie obsługi medycznej, lub transportu. lub obiektów lub innych ustalonych rzeczy
5.5. Koszt przejazdów osób z PZZ i innych osób ustalonych z PZZ.

6. UWAGI KONCOWE CO DO NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z UMOWY NA ORGANIZACJĘ 
IMPREZY.
6.1. Nie wywiązanie się z umowy na organizację imprezy, PZZ zmniejszy dotację nawet o 50% (druga 
transza rozliczeniowa). 
6.2.W przypadku rezygnacji z zatwierdzonej imprezy powinna ona nastąpić nie później niż 3 miesiące 
przed  planowanym  terminem.  W innym przypadku  będą  wyciągnięte  konsekwencje  w przypadku 
ponownego ubiegania się o imprezy PZZ w następnych latach.  

Załącznik 1.
Plan, harmonogram, program, scenariusz zawodów

Organizatorzy imprez krajowych a w szczególności imprez rangi Mistrzostw Polski winni dołożyć wszelkich starań  
aby impreza sportowa a nie tylko ceremonia otwarcia i zakończenia zawodów były przeprowadzone uroczyście i prawidłowo.

W tym celu proponujemy podjęcie następujących działań przez organizatorów:
•Zabezpieczyć termin zawodów na obiekcie sportowym, dokonać rezerwacji hoteli
•Wystąpić o środki finansowe na organizację imprezy 
•powołać Komitet Organizacyjny i Honorowy.
•Opracować harmonogram prac Komitetu Organizacyjnego
•Zadbać o promocję imprezy, rozesłać komunikaty organizacyjne zawodów 
•opracować scenariusz zawodów w tym szczególnie otwarci i zakończenia zawodów.
•Zadbać o dekorację sali w okolicznościowe banery, hasła, flagi, emblematy sponsorów oraz w miarę możliwości 
kwiaty.
•O ile warunki na sali na to pozwalają oddzielić maty oraz stoliki sędziowskie od publiczności.
•Wyznaczyć miejsca zapewniające dobrą widoczność jak i swobodę poruszania się dla gości zaproszonych. 
•Zadbać o niekrępujące miejsca do przebierania się we właściwe kostiumy zwłaszcza na zawodach dla kobiet.
•Zobowiązać sędziów do tonowania zachowań nazbyt pobudliwych trenerów i kibiców.
•Na konferencjach technicznych zebrać od trenerów - kierowników ekip informacje o najlepszych zawodnikach ich trenerach,  
tak aby spiker przed lub w czasie walk mógł zaprezentować publiczności sylwetki tych zawodników.
•Należy zobowiązać spikerów do stałego prezentowania najlepszych zawodników, trenerów i szczególnie sponsorów.
•Zobowiązać sędziów do pełnej „gotowości" do końca zawodów.
•Poczynić organizacyjne starania aby uczestnicy byli obecni do momentu oficjalnego ich zakończenia. 
1. Przygotowanie harmonogramu prac.
Przystępując do organizacji zawodów sportowych należy opracować harmonogram prac, który zawiera zadania do 

wykonania przed zawodami, termin ich wykonania oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadania. 
2. Przygotowanie komunikatu organizacyjnego zawodów.
Przedstawiamy wzór komunikatu organizacyjnego imprezy. Komunikat należy sporządzić na 3 miesiące przed imprezą. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Pełna nazwa zawodów, data i miejsce odbywania 

1. ORGANIZATOR
wymienić wszystkich organizatorów zawodów
2. TERMIN I MIEJSCE
Podać dokładny adres i termin zawodów, dołączyć mapkę, inne informacje o dojazdach
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Podać warunki udziału w zawodach lub powołać się na określone regulaminy, przepisy



4. OBSADA SĘDZIOWSKA
Kto wyznacza sędziów, kto jest uprawniony do sędziowania, na ilu matach odbędzie się impreza.
5. ZGŁOSZENIA
Podać terminy zgłoszeń wstępnych, ostatecznych, imiennych. Gdzie je przesyłać i w jakim terminie.
6. NAGRODY
Podać nagrody regulaminowe, rzeczowe, pieniężne i inne jakie są przewidziane w czasie imprezy.
7. KOSZT IMPREZY
Podać koszty udziału w imprezie: noclegi (droższe i tańsze), wyżywienie, dojazdy, startowe. Koszty ubezpieczenia i inne koszty  
ponoszone przez uczestników.

8. PROGRAM (ramowy)
pierwszy dzień:
    ● do godz. 14.00           podać dokładny adres przyjazdu na zawody. Adres biura zawodów. 
    ● godz. 16.00-17.00     weryfikacja zawodników wszystkich kategorii wagowych lub tych, które walczą  
                                          następnego dnia
    ● godz. 17.00-18.00     konferencja techniczna i sędziowska – podać miejsce
    ● godz. 17.00-18.00     obowiązkowy przegląd lekarski – podać miejsce                         
    • godz. 18.00-19.00      waga i losowanie – podać jakie kategorie i miejsce odbywania się ważenia
  drugi dzień zawodów:
   ● godz.  8.30-9.00        odprawa sędziów i ekip technicznych 
   ● godz.  9.00-13.00     walki eliminacyjne wyznaczonych kategorii wagowych 
   ● godz.  12.00-13.00   weryfikacja pozostałych kategorii  wagowych 
   ● godz.  13.00-14.00   waga i badanie lekarskie w/w kategorii wagowych 
   ● godz.  15.30-16.00    otwarcie imprezy
   • godz.  16.00-17.30    repasaże  
   • godz.  17.30-18.00    przerwa i występy artystyczne 
   • godz.  18.00-19.30    finały o III i I miejsca i wręczenie nagród 
  trzeci dzień zawodów:
   ● godz.  8.30-9.00      odprawa sędziów i ekip technicznych 
   ● godz.  9.00-12.00    walki eliminacyjne pozostałych kategorii wagowych 
   ● godz.  12.00-13.00  repasaże 
   ● godz.  13.00-14.00  finały i  wręczenie nagród za klasyfikacje drużynowe, wojewódzkiej i nagród okolicznoś- 
                                      ciowych, zakończenie Mistrzostw

3. Przebieg zawodów.
Aby zawody przebiegały sprawnie i właściwie należy postępować zgodnie z harmonogramem i scenariuszem 

poszczególnych części programu zawodów. Należy każdą część programu zawodów mieć opracowaną i przemyślaną tak aby 
nie zaszły żadne nieprzewidziane sytuacje. Oto najważniejsze części programu zawodów:  

• W czasie przyjazdów ekip pobierać ostateczne zgłoszenie do weryfikacji.
• Staż sędziowski.

Wyznaczyć godzinę i miejsce odbywania stażu (dotyczy zawodów Poland Open, Ziółkowski, Pytlasiński, WC)
Zabezpieczyć przyjazd instruktorów FILA z hotelu.
Zabezpieczyć transport i termin wyjazdu sędziów z hotelu. Kto odpowiada za wyjazd sędziów.
Na hali przygotować: salę ze stolikiem dla instruktorów, krzesła do siedzenia, duży  monitor, video, tablica do pisania,  napoje  
zimne i gorące (kawa, herbata).

• Konferencja techniczna.
Podać miejsce i termin
Zabezpieczyć przyjazd delegacji FILA i CELA na konferencję.
Przygotować: program i scenariusz konferencji, tłumaczy, materiały .

• Waga.
Podać czas i miejsce. 
Przygotować: obowiązkowo boksy do przeprowadzenia ważenia (stanowiska), komisja sportowa przygotuje listy startowe do 
wagi, przygotować i sprawdzić wagi, stanowiska do wagi, komplety numerów do losowania, komplety dużych tablic do pisania  
wyników losowania, mazaki do pisania.

• Badanie lekarskie.
Podać czas i miejsce badań.
Przygotować: Komisja sportowa przygotuje listy startowe, wyznaczyć stanowiska dla lekarzy.

• Otwarcie imprezy sportowej - termin i miejsce.



Przygotować  na  godz.  ………….:  flagi  lub  tabliczki  z  nazwami  państw/województw/klubów  w  kolejności  alfabetycznej,  
zabezpieczyć muzykę marszową na wejście, tacę na ew. odznaczenia. Każdy punkt scenariusza otwarcia musi być dokładnie  
zaplanowany jak on będzie realizowany w czasie otwarcia.
- godz. ……. –  początek otwarcia:
- Spiker prosi o marsza ze studia i następuje wejście ekip na uroczyste otwarcie w rytmie marsza, spiker w momencie  

wyjścia  danej  reprezentacji  przedstawia  ekipę  (wyjście  ekipy  jest  zsynchronizowane  z  tekstem  spikera).  W  czasie  
wychodzenia ekip do prezentacji, wyznaczona osoba  koryguje ustawienie przy macie. 

- Po ustawieniu się ekip następuje odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt (dotyczy tylko Mistrzostw  
Polski). Poczet sztandarowy zawodników podnosi flagę na maszt. 

- Po hymnie spiker prosi o powitanie uczestników i gości przez Prezesa klubu organizującego imprezę sportową.
-  Po powitaniach na imprezach rangi Mistrzostw Polski zabiera głos przedstawiciel Samorządu lub innych władz a zawody  

otwiera Prezes PZZ. W innych imprezach sportowych najpierw głos zabiera przedstawiciel  PZZ a oficjalnie  imprezę  
otwiera wyznaczona osoba reprezentująca władzę w danym mieście.

- Jeżeli w czasie imprezy są wręczane odznaczenia. Należy powiadomić odznaczane osoby, zabezpieczyć tacę i osobę do 
podawania odznaczeń. Spiker w czasie odznaczania powinien być przygotowany na przedstawienie osoby odznaczanej.

- w rytmie marsza następuje zejście zawodników z podestu w określonym kierunku do określonego miejsca, które wskazuje  
osoba za to odpowiedzialna.

- Po zejściu ekip, następuje część artystyczna do max. 15 min. lub impreza może odbyć się bez części artystycznej.
• Prezentacja zawodników i sędziów do walk finałowych, program walk finałowych, dekoracja zwycięzców, dekoracja  

drużyn.
Przygotować: medale, puchary dla drużyn, nagrody rzeczowe, podium, fanfarzystów, muzykę marszową, tacę na medale, flagi,  
hymny, odpowiedzialnego człowieka za koordynacje..
- wyjście zawodników i sędziów kategorii wagowej do …… kg do prezentacji,
- finał walki …….,
- prezentacja j.w. kategorii ……… kg,
- finał walki  …….. kg,
- ceremonia dekoracji kategorii do  …….. kg: wyjście czterech zawodników i dwóch osób do dekoracji, po zakończeniu  

dekoracji fanfary. Dekorację zaczynamy od III miejsca. Pierwszy z dekorujących wręcza medal, drugi wręcza nagrodę  
rzeczową lub kwiaty.

- prezentacja j.w. kategorii ……… kg,
- finał walki,
- ceremonia dekoracji kategorii do  …….. kg: wyjście czterech zawodników i dwóch osób do dekoracji, po zakończeniu  

dekoracji fanfary. Dekorację zaczynamy od III miejsca. Pierwszy z dekorujących wręcza medal, drugi wręcza nagrodę  
rzeczową lub kwiaty.

-  i. t.d. 
Wzór karty do prezentacji zawodników:
Nazwisko family: Imię:

Name
Data urodzenia:
Date of birth

Kraj:
Country:

Klub sportowy:
Sports club

Trener klubowy:
Coach of club

Ilość lat treningu:
At what age did he begin competing

Trener w reprezentacji:
Coach of national team

Ważniejsze wyniki krajowe:
Sports achievements in country:
Ważniejsze wyniki międzynarodowe:
Sports achievements in international:

4. Organizacja biura zawodów, przygotowanie i wydanie komunikatu końcowego. 
• Przygotować odpowiednie pomieszczenie do pracy biura, odpowiedni je oznaczyć.
• Wyposażyć w odpowiedni sprzęt jak: ksero, materiały piśmienne, papier do ksero, okładki na komunikat,  

komputer, drukarka, zapasowy toner i.t.d.
• Zadbać o właściwą informację o programie zawodów, programie walk i.t.d.  

5. Zakończenie zawodów. Przed wręczeniem nagród za klasyfikację drużynową i innych dodatkowych nagród, powinno 
nastąpić oficjalne zakończenie zawodów. 

Informacje na temat rozliczania zadań – imprez sportowych



1. Załącznik nr 1 „Wstępny kosztorys realizacji zadania”
Stanowi integralną część umowy na realizację zadania. Wymaga akceptacji Polskiego Związku 

Zapaśniczego w części dotyczącej kosztów finansowanych z dotacji.
Polski Związek Zapaśniczy przesyła do zleceniobiorcy uzgodniony i zaakceptowany kosztorys realizacji 
zadania w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia do PZZ umowy i kosztorysu. Po tym terminie nie ma 
możliwości dokonywania zmian rzeczowo – finansowych kosztorysu. 
PZZ  na  5  dni  przed  realizacją  zadania  przekaże  zaliczką  w  maksymalnej  wysokości  do  50% 
wnioskowanej  dotacji  tylko  na  rachunek  bankowy  wskazany  w  umowie.  Zleceniobiorca  musi  być 
właścicielem wskazanego rachunku bankowego. 

Zleceniobiorca ma 14 dni roboczych od dnia zakończenia zadania na sporządzenie dokumentacji 
rozliczającej dotację. Rozliczenie zawiera:

• Fakturę lub rachunek wystawioną/y przez zleceniobiorcę na:
Polski Związek Zapaśniczy 
00-871 Warszawa
ul. Żelazna 67 m. 73
NIP 526-12-86-191

w kwocie brutto przyznanej dotacji na realizację zadania
w pozycji: nazwa towaru lub usługi wpisujemy:
przykład
Organizacja zawodów sportowych „Mistrzostwa Polski Seniorów zapasy styl wolny” 
15-17 lutego 2009 r. Gdańsk 

Organizacja zawodów sportowych „ Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorek młodszych w 
zapasach kobiet” 22-25 kwietnia 2009 r. Bydgoszcz

• Deklarację rozliczającą dotację zał. Nr 2
• Rozliczenie rzeczowo – finansowe kosztów jednostkowych zał. Nr 3
• Zestawienie faktur (rachunków) zał. Nr 4
• Potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentów  źródłowych  w  części 

dotyczącej realizacji umowy.
• Komunikat  końcowy  zawodów  podpisany  przez  sędziego  głównego  i  przedstawiciela 

zleceniobiorcy.
Dokumenty powinny być wypełnione na komputerze lub pismem drukowanym niebieskim atramentem. 
Spięte w skoroszyt i w kolejności (od góry) 

1) Faktura/rachunek
2) Deklaracja rozliczająca dotację zał. 2
3) Rozliczenie rzeczowo – finansowe kosztów jednostkowych zał. Nr 3
4) Zestawienie faktur (rachunków) zał. Nr 4
5)  Potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentów  źródłowych  w  części 
dotyczącej realizacji umowy.
6) Komunikat końcowy zawodów podpisany przez sędziego głównego i przedstawiciela 
zleceniobiorcy.

Po  otrzymaniu  kompletu  dokumentów  PZZ  ma  14  dni  roboczych  (od  dnia  otrzymania 
korespondencji) na dokonanie końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego zadania. 

Pozycje zaznaczone czerwoną czcionką należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
agnieszka.jagodzinska@zapasy.org.pl w temacie należy podać nazwę i miejsce zawodów.

mailto:Agnieszka.jagodzinska@zapasy.org.pl


Zał. nr 1  do umowy ................................
__________________________
       (pieczęć organizacji)

Nazwa zadania: ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Termin i miejsce realizacji: ...................................................................................................

  WSTĘPNY KOSZTORYS  REALIZACJI  ZADANIA

L.p. Rodzaj kosztów 
(koszty merytoryczne 
realizacji zadania)
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od
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j m
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ry Koszt 

całkowity

(w zł)

Z tego z 
wnioskowanej 
dotacji

(w zł)

Z tego z 
finansowych 
środków własnych, 
środków z innych 
źródeł oraz wpłat i 
opłat adresatów

(w zł)

Ogółem

............................................................................. ..................................................................
imię i nazwisko osoby sporządzającej kosztorys telefon kontaktowy

Polski Związek Zapaśniczy      Zleceniobiorca

                                                                                                          ....................................................  
     (podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2 
DEKLARACJA ROZLICZAJĄCA DOTACJĘ

Dotyczy rozliczenia umowy………………………...................................................................................

Nazwa zadania ..........................................................................................................................................

Realizujący zadanie ………………………………………………….......................................................
(nazwa i adres )

Koszt ogólny zadania:……………………………………zł
w tym:
środki Polskiego Związku Zapaśniczego…………………………………….zł, tj ………….%
środki własne……………………………………..................................……..zł, tj. …………%
inne środki……………………………………………....................................zł, tj. …………%

Dokumenty  źródłowe  w/w  rozliczenia  sprawdzone  pod  względem  merytorycznym  i  formalno-rachunkowym 
znajdują się w …………………….....................................................................................

....................................................................................................................................................................

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone i 
przekazane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Zgodnie z art. 132 ustawy o finansach publicznych dla środków otrzymanych na realizację zadania publicznego 
była prowadzona wyodrębniona analityka.

W księgach ujmowane były dowody spełniające warunki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Przedłożone do rozliczenia dokumenty zostały opłacone ze środków otrzymanych na realizację zadania w ciągu 14 
dni od daty realizacji zadania.

Sprzęt zakupiony ze środków otrzymanych na realizację zadania został przekazany do użytkowania.

Oświadczamy, że otrzymane środki finansowe rozliczone są tylko u jednego zleceniodawcy.

…………………………………………………………… .............................................................
Podpisy osób upoważnionych (pieczątka lub podpis czytelny) miejsce data



…………………………..            Załącznik 3

(pieczęć) ...................., dn. ........................                  

ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE  KOSZTÓW
JEDNOSTKOWEGO 

Umowa nr/z dnia:
Nazwa zadania: 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE
DANE

I.
CZĘŚĆ RZECZOWA Plan Wykonanie
1. Liczba uczestników łącznie, w tym:

a) zawodnicy
b) osoby towarzyszące

..............................

..............................
...........................
...........................

2. Termin realizacji zadania zleconego/data.
3. Miejsce realizacji zadania zleconego.

..............................

..............................
...........................
...........................

II.
CZĘŚĆ FINANSOWA
Koszty bezpośrednie poniesione na realizację zadania:

1. Zużycie materiałów, w tym:
a) sprzęt sportowy i specjalistyczny
b) zakup leków i suplementów diety
c) inne

....................................

....................................

..................

.................................

.................................

...............
2.  Usługi obce, w tym:

a) transportowe
b) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu
c) wydawnicze
d) medyczne
e) trenerskie
f) inne

....................................

....................................

....................................

............
…………………..
…………………..

.................................

.................................

.................................

.........
………………...
………………...

3.  Wynagrodzenia bezosobowe .............................. ...........................
4. Pochodne od wynagrodzeń (pracodawca) .............................. ...........................
5.  Pozostałe koszty:

a) obsługa sędziowska
b) obsługa techniczna
c) obsługa medyczna
d) obsługa instruktorska
e) inne

....................................

....................................

....................................

....................................

......

.................................

.................................

.................................

.................................

...
6.  Podróże służbowe krajowe i zagraniczne .............................. ...........................
7.  Wyżywienie i zakwaterowanie .............................. ...........................
8.   Stypendia  sportowe,  pochodne  od  stypendiów 

(pracodawca) .............................. ...........................
9.  Składki do organizacji międzynarodowych .............................. ...........................
10. Inne koszty bezpośrednie ………………….. ………………...

III. Koszty zadania sfinansowane z innych źródeł .............................. ...........................
IV. Ogólne koszty realizacji zadania /II. + III./ .............................. ...........................

osoba upoważniona osoba upoważniona        
                                            (pieczęć i podpis)    (pieczęć i podpis)



Załącznik nr 4
…………………………………………………
pieczęć

Do umowy nr ……./………/………/…….
Z dnia …………………………………..

Zestawienie faktur (rachunków)

Nazwa działania jednostkowego……………………………………………………………………...............

Termin………………………………………….... Miejsce ........................................................................

Lp. Numer dokumentu 
księgowego

Numer
pozycji 
kosztorysu

Data Nazwa  wydatku Kwota (zł)

Z tego ze 
środków 
pochodzących
z dotacji (zł) 

      

................................................
podpis osoby upoważnionej

.................................................................... ....................................................................
imię i nazwisko osoby sporządzającej telefon kontaktowy



KARTA OCENY  ORGANIZACJI IMPREZY ZAPAŚNICZEJ
(należy zwrócić w ciągu 3 dni do PZZ  po zakończeniu zawodów)

Nazwa imprezy : ......................................................................................................................................................................

Organizator : .............................................................................................................................................................................

Miejscowość :............................................................................................................................................................................

Termin imprezy :.......................................................................................................................................................................

I. PRZYGOTOWANIA WSTĘPNE.
1. Komunikat organizacyjny (terminowość) …………………………………………..……………………………

….

2. Możliwość dojazdu i wyjazdu - do i z miejscowości zawodów, dla osób korzystających z transportu 
publicznego.

…………………………………………………………………………………….…………………………………
…..

II. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.
1. Warunki zakwaterowania (lokalowe, sanitarne i cenowe).

………………………………………………………………………………..………………………………………..
2. Wyżywienie  (dostępność w miejscu zakwaterowania ekip, zabezpieczenie wyżywienia w miejscu zawodów, oraz 

adekwatność cen do jakości).

………………………………………………………………………………………………..…………………
………..

III. PROMOCJA IMPREZY.
1. Afisze ………………………………………………………………………………………………………………

2. Foldery ……………………………………………………………………………………..……………………..

3. Banery na zewnętrz hali ……………………………………………………………………………………………

4. Zapowiedź imprezy w mediach ……………………………………………………………………………………

5. Gadżety dla uczestników (koszulki, czapeczki, inne) ……………………………………………………………..

IV. ZAWODY.
1. Przystosowanie obiektu do zawodów…………………………………………………………..…………………

2. Ilość i jakość mat zapaśniczych, oraz ich zabezpieczenie……………………………………………………….

3. Biuro organizacyjne zawodów (sprawność obsługi ekip)…………………………………………….………….

4. Wyposażenie obiektu w sanitariaty, natryski, szatnie …………………………………………………………..

5. Możliwość korzystania z sauny…………………………………………………………….………………………

6. Organizacja widowni (ilość miejsc) ………………………………………………………….……………………

7. Zainteresowanie publiczności i jej liczba …………………………………………………………………………...



8. Transport w czasie zawodów …………………………………………………………………………………….….

9. Nagrody dla zawodników …………………………………………………………………………………………..

10. Obsługa medyczna i jej ilość ………………………………………………………………………..…………….

11. Wyposażenie sekretariatu zawodów ………………………………………………………………..……………….

V. OPRAWA IMPREZY.
    1. Konferencja techniczna ……………………………………………………………………………….……………...

    2. Dekoracja hali zawodów …………………………………………………………………………………………….

    3. Ceremonia otwarcia. ……………………………………………………………………………………………………

    4. Ceremonia wręczenia nagród i zakończenia zawodów………………………………………………………….………

VI. INNE POZYTYWNE LUB NEGATYWNE ZDARZENIA.
      ( nie ujęte w powyższych punktach I-V – wymienić)

1. .................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................................................

VII. SPRAWY KOŃCOWE.
1. Wydanie komunikatu końcowego dla startujących klubów i mediów……………………………………….…..

2. Rozliczenie imprezy zgodnie z zawartą umową pomiędzy organizatorem a PZZ (wpisuje księgowość PZZ) 

………….………………………………………………………………………………………………………………

VIII. UWAGI I OCENA KOŃCOWA.

……………………………………………………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

     
……………………………………………………………………………………………..

PODPISY
SĘDZIA GŁÓWNY i OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL PZZ NA ZAWODACH

………………………………………………………………..



MIEJSCOWOŚĆ, DATA

UMOWA  

(projekt)

NR ……... ZAW/PZZ/200….

zawarta w dniu  ……  pomiędzy Polskim Związkiem Zapaśniczym,  00-871 Warszawa,   ul. Żelazna 67 m. 
73, NIP 526-12-86-191, REGON 000866449 reprezentowanym przez:

l/ Leszek CIOTA – Wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, 
2/ Andrzej GŁAZ – p.o. Sekretarz Generalny Polskiego Związku Zapaśniczego, zwany dalej 
„Zleceniodawcą „
a........................................................................................................................................... ....................

....................................................................................................................................................................
(nazwa, adres, NIP, REGON)

reprezentowanym przez:
1/................................................................................................................................................. .............
2/................................................................................................................................................. .............
zwany dalej „Zleceniobiorcą" treści następującej:

§1.
l/  Zleceniodawca  zleca  a  zleceniobiorca  przyjmuje  do  wykonania  w  zakresie  świadczonych  przez  siebie  usług 
organizację zawodów sportowych pod nazwą:

…………………………………………………………………………………
2/ Zawody sportowe odbędą się w dniach: ………………………..
na obiekcie  sportowym..................................................................................................................................
w miejscowości:.................................................................... przy  ul. ...............................................................
Finały zawodów odbędą się na obiekcie sportowym: .......................................................................................
Zakwaterowanie ekip:.................................................................................................................. ..............
.................................................................. .............ul ……………………………………………….............

§2.
l/  Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  techniczne,  finansowe,  kadrowe  i  organizacyjne  możliwości  do 
przeprowadzenia sprawnej organizacji zawodów oraz będzie współpracował ze Zleceniodawcą w zakresie realizacji 
zawartej umowy.
2/  Zleceniobiorca oświadcza, że jedyną osobą reprezentującą go i odpowiedzialną do podejmowania  decyzji  za 
wszystkie sprawy organizacyjno-finansowe związane z realizacją umowy jest Pan (i):

................................................................................................ tel................................................ ............
§3.

l/ Przy organizacji w/w zawodów Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów zawartych 
w ustawie o kulturze  fizycznej  art.  50 pkt.  1-2 w zakresie odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo, porządek i 
higieniczne warunki podczas imprez sportowych.
2/ Przy  organizacji  zawodów  międzynarodowych  w  kraju  Zleceniobiorca  przestrzegać  będzie  przepisów 
wynikających z ogólnego regulaminu organizacyjnego zawodów wydanych przez FILA.
3/ Szczegółowe obowiązki Zleceniobiorcy jako organizatora zawodów sportowych określają regulaminy: Imprez 
Sportowych Polskiego Związku Zapaśniczego i Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego.
4/ Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:



-uzyskania  od  władz  samorządu  terytorialnego  zgody  na  ich  organizację,  jeżeli  tego  wymagają  przepisy 
bezpieczeństwa, porządkowe i sanitarne,
-przekazania  do  Polskiego  Związku  Zapaśniczego na  2  miesiące  przed  zawodami  komunikatu  zawodów i 
preliminarza imprezy (na określonym druku z PZZ), 
-rozesłania zaproszeń na zawody do Ministerstwa Sportu i Turystyki,  Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego COS, 
Polskiego Związku Zapaśniczego oraz władz lokalnych minimum na 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem,
-przeprowadzenia ceremonii nagradzania zwycięzców na tle tzw. ściany z logo sponsorów zawodów,
- zabezpieczenia pierwszej pomocy medycznej, w nagłych przypadkach, dla osób znajdujących się w miejscu 
rozgrywania zawodów i odbywania treningów,
5/ Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do konsultacji i akceptacji ostatecznej listy osób zaproszonych na zawody, 
programu, scenariusza otwarcia i zamknięcia zawodów oraz informatora - spikera zawodów.

§4.
l/  Zleceniodawca jest  jedynym i  wyłącznym właścicielem imprezy. Zastrzega sobie  prawo do nazwy zawodów 
sportowych wymienionej w § l pkt. l i 2 oraz wszelkich praw własności w tym zakresie. 
2/ Zleceniodawca jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw handlowych, praw audiowizualnych, 
praw  do  nadawania  audycji  telewizyjnych,  praw  do  odtwarzania  tych  imprez,  praw  internetowych,  praw 
elektronicznych, praw digital TV, multimedialnych, praw marketingowych zawodów wymienionych w § l pkt. l i 2.
3/ Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy prawa do promowania imprezy od dnia podpisania umowy.
4/ Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że ma wyłączne prawo do udzielenia  Zleceniobiorcy określonych w 
niniejszej umowie praw oraz gwarantuje spełnienie wymienionych zobowiązań.

§5.
l/  Zleceniobiorca  zobowiązany jest  do  wykonania  nieodpłatnie  i  zamieszczenia  na  sali  zawodów  minimum 
jednego transparentu informującego o nazwie imprezy zgodnie z § l pkt.  l-2 , zamieszczenia obok  transparentu 
jednej planszy z oficjalnym logo Polskiego Związku Zapaśniczego (znak zastrzeżony) o wymiarach minimum l 
m x l m oraz dwóch oficjalnych flag Polskiego Związku Zapaśniczego o wymiarach minimum l 00 cm x 65 cm.
2/ Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  50  %  powierzchni  reklamowej  wokół  mat  zapaśniczych,  100% 
powierzchni  na środku każdej maty oraz do 50% centralnej powierzchni  reklamowej  na  ścianach hali w celu 
umieszczenia  logo  sponsorów  Polskiego  Związku  Zapaśniczego,  jak  również  prawo  do  zamieszczenia  logo 
sponsorów Polskiego Związku Zapaśniczego na okolicznościowych afiszach i folderach, koszulkach, znaczkach i 
gadżetach oraz innych oficjalnych drukach zawodów.
3/  Zleceniobiorca  ma  prawo  do  transmisji  TV  lokalnej  z  zawodów  o  ile  nie  koliduje  to  z  planem 
marketingowym Zleceniodawcy w tym zakresie,  oraz podpisanymi  umowami sponsorskimi  Polskiego Związku 
Zapaśniczego.
4/  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania przez sponsorów Polskiego Związku 
Zapaśniczego  z  powierzchni  handlowej  (stoiska)  w  sali  zawodów  lub  w  jej  pobliżu.  Maksymalną  wielkość 
powierzchni handlowej (stoiska) ustala się na wielkość 24 m2.
5/ Zleceniodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do nadawania tytułu „Generalny - Główny sponsor  imprezy" 
wymienionej w § l pkt. 1-2.
6/ Zleceniobiorca imprezy ma prawo do umieszczenia reklam sponsorów lokalnych o ile reklamy te nie kolidują z 
reklamami sponsorów PZZ (dotyczy to także stałych reklam w sali zawodów). 
7/ Zleceniobiorca ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od NNW na czas trwania zawodów.

§6.
l/ Zleceniodawca może odstąpić na korzyść Zleceniobiorcy od niektórych wymogów z § 5 pkt l-6  biorąc pod 
uwagę rangę imprezy,  liczbę startujących ekip, wkład organizacyjny i  finansowy  Zleceniobiorcy, możliwości 
pozyskania sponsorów lokalnych oraz sponsorów Polskiego Związku Zapaśniczego. 
2/ Zleceniobiorca ma obowiązek - w pierwszej kolejności - wykorzystania startowego na nagrody dla zawodników. 
W przypadku pozyskania sponsora fundującego nagrody, środki finansowe pochodzące z opłaty startowego 
stanowią  przychód  Zleceniobiorcy  i  muszą  być  wykorzystane  na  finansowanie  szkolenia  w  sporcie 
zapaśniczym.
3/ Zleceniodawca nie  wnosi żadnych roszczeń do przychodu z tytułu startowego o ile środki finansowe zostały 
wykorzystane jak wskazano w pkt. 2.



4/ Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty dotacji  oraz kwoty startowego na rzecz Zleceniodawcy w 
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z 
dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, startowego lub środków własnych Zleceniodawcy, jakie zostaną przekazane 
na organizację danej imprezy.

§7.
2/ Zleceniodawca w imprezach krajowych zapewnia dofinansowanie kosztów zatwierdzonego preliminarza imprezy:
a) dofinansowanie wyżywienie, zakwaterowanie obsługi sędziowskiej i potwierdzonych osób z PZZ.
b) pokrywa ryczałty sędziowskie (zgodnie z zarządzeniem PZZ na 2009 r.) i dofinansowuje obsługę komputerową 
zawodów (kierownika listy),
b) pokrywa koszty podróży potwierdzonych przedstawicieli PZZ, 
c) dofinansowuje udział uzgodnionych ekip zagranicznych, które wynikają z programu imprezy międzynarodowej,
d)  dofinansowuje  nagrody regulaminowe  lub  wynajem obiektów sportowych,  lub  obsługę  medyczną  lub  koszty 
transportu lub inne pozycje określone w preliminarzu imprezy. 
3/  Zleceniodawca  z  dotacji  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  lub  innych  organów  samorządu  terytorialnego  nie 
finansuje nagród rzeczowych i nie wypłaca nagród finansowych. 

§8
l/  Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  okresowej  kontroli  realizacji  ustaleń  wynikających  z  umowy, 
związanych z organizacją zawodów sportowych - imprezy.
2/ Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę jedynie kosztami ujętymi w uzgodnionych pozycjach i do wysokości 
zatwierdzonej w preliminarzu. 
3/  W  przypadku  nie  realizowania  przez  Zleceniobiorcę  ustaleń  wynikających  z  niniejszej  umowy 
Zleceniodawca ma prawo do:
a/ zwrócenia swoich uwag i zastrzeżeń na piśmie do Zleceniobiorcy oraz określenia terminu ich usunięcia,
b/ wstrzymania przekazania przedpłaty - zaliczki,
c/ żądania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu utraty przekazanych praw i podjęcia działań na rzecz organizacji 
w/w zawodów,
d/  żądania  zwrotu  nałożonych  kar  finansowych  wynikających  z  podpisanych  umów  sponsorskich  przez 
Zleceniodawcę a wynikłych ze złamania niniejszej umowy,
e/ cofnięcia decyzji o przyznaniu zawodów i nabytych praw i tytułów z nią związanych,
f/ nie przyznawania zawodów centralnych przez Zleceniodawcę przez okres 2 lat.

§9.
1/ Zleceniodawca może udostępnić Zleceniobiorcy sprzęt sportowy niezbędny do organizacji imprezy na właściwym 
poziomie.  Zasady  transportu  i  odpłatności  za  udostępnienie  sprzętu  sportowego  strony  uzgadniają  w  trybie 
roboczym.
2/  Udostępniony sprzęt  sportowy,  Zleceniobiorca  winien  zwrócić  kompletny  i  sprawny,  a  w  przypadku  jego 
uszkodzenia lub kradzieży pokrywa koszty napraw lub zakupu.
3/ Zleceniobiorca  zapewnia  warunki  do  przeprowadzania  badań  antydopingowych  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie.

§10.
l/  Za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  Zleceniodawca  przekazuje  dla  Zleceniobiorcy  dofinansowanie  w 
wysokości zatwierdzonego preliminarza. 
2/  Zleceniobiorca  musi  wykazać  się  pozyskanymi  innymi  środkami finansowymi  na organizację imprezy poza 
środkami pochodzącymi od Zleceniodawcy.
3/ Środki finansowe określone w § 10 pkt l płatne będą przez Zleceniodawcę w formie przedpłaty /zaliczka/ w 
wysokości  do  50%  zatwierdzonego  preliminarza  na  7  dni  przed  terminem  rozpoczęcia  imprezy  na  konto 
Zleceniobiorcy o numerze: 

…………………………………................................................................................................................
- pozostała kwota płatna będzie po otrzymaniu rozliczenia ostatecznego umowy zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Zapaśniczego, a następnie przekazana przelewem j.w, na konto Zleceniobiorcy.



§11.
l/  Zleceniobiorca  oświadcza,  że  za  prawidłowe  i  terminowe  rozliczenie  zawodów sportowych  pod  względem 
finansowym i merytorycznym jest odpowiedzialny Pan/Pani:

..............................………….....………………………………………..................................................... 
2/  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  rozliczyć  umowę  w  terminie  14  dni  po  jej  zakończeniu  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami Zleceniodawcy.
3/ Finansowe dokumenty źródłowe dotyczące realizacji umowy znajdują się u Zleceniobiorcy 

....................................................................................................................................................................
(nazwa, dokładny adres przechowywania dokumentów)

§12.
Integralną częścią rozliczenia imprezy jest sporządzone przez Zleceniobiorcę sprawozdanie z zawodów (na druku 
PZZ) i oryginalny komunikat końcowy zawodów podpisany przez sędziego głównego zawodów.

§13.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14.
W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  maja  odpowiednie  przepisy 
kodeksu cywilnego.

§15.
Zleceniobiorca  jest  zobowiązany do  stosowania  procedur  i  przestrzegania  przepisów  ustawy o  zamówieniach 
publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz.U. nr 76/94 poz.344 z póz. zm.).

§16.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Załączniki do umowy:
1.Wyciąg z rejestru o statusie Zleceniobiorcy
2.Numer NIP i REGON Zleceniobiorcy
3.Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (ZUS, US)
4.Preliminarz finansowy zawodów (kosztorys wstępny) 
5.Komunikat organizacyjny zawodów
6.Scenariusz otwarcia i ceremonii nagradzania 


