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załącznik nr 5 do oferty. 

Regulamin Programu 
Ścieżka Olimpijska – Lubelskie 

 
Celem Ścieżki Olimpijskiej-Lubelskie jest zapewnienie zawodnikom z terenu województwa 

lubelskiego optymalnych warunków do podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania 

zawodników do reprezentowania barw narodowych w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku.  

 

§ 1 

1. Program Ścieżka Olimpijska – Lubelskie skierowany jest do zawodników klubów sportowych 

(KS) rokujących start w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku.  

2. W projekcie mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy: 

a) są zawodnikami klubu sportowego z terenu województwa lubelskiego; 

b) uprawiają dyscyplinę będącą w wykazie sportów i konkurencji Igrzysk Olimpijskich (IO), 

do których się przygotowują; 
c) wypełnili lub są w trakcie wypełniania kryteriów kwalifikacyjnych do IO zgodnie z 

kryteriami międzynarodowymi; 

d) zostali wytypowani i powołani do Kadry Narodowej A przez właściwy dla danego sportu 

Polski Związek Sportowy (PZS). 

§ 2 

1. W 2015 roku kwota przeznaczona na finansowanie programu wyniesie 150 000,00 zł. (słownie: 

sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Programem będzie objętych maksymalnie 10 zawodników. W przypadku zgłoszenia większej 

liczby zawodników o udziale w programie decydować będzie wartość wyniku mierzona: 

a) medalem Mistrzostw Świata 

b) medalem Mistrzostw Europy 

3. Kwota dofinansowania dla beneficjenta może wynieść do 15 000,00 zł rocznie.  

4. W  przypadku: 

a) skreślenia zawodnika z listy kadry narodowej A PZS; 

b) złamanie przepisów antydopingowych; 

c) zmiany przez zawodnika barw klubowych poza teren województwa Lubelskiego,  

zawodnik przestaje być beneficjentem programu z ostatnim dniem miesiąca w którym nastąpiło 

skreślenie, tym samym wypłata środków zostaje wstrzymana w miesiącu następującym po dniu 

zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4 podpunkt a-c.  

d) KS, którego zawodnik jest beneficjentem programu jest zobowiązany w ciągu 7 dni do 

zawiadomienia Lubelskiej Unii Sportu (LUS) o wystąpieniu przesłanek o których mowa w § 2 

ust. 4. 

e) W przypadku wystąpienia przesłanek z ust. 4 kwota przewidzianych środków finansowych na 

danego beneficjenta pozostaje w LUS do zagospodarowania w uzgodnieniu z UMWL.  

§ 3 

1. Beneficjent programu realizuje swoje uprawnienia za pośrednictwem klubu sportowego, który 

reprezentuje a środki finansowe dla niego przewidziane, LUS będzie wpłacał na konto tego 

klubu kwartalnie.    

2. Ze środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1 można pokrywać koszty poniesione  

w okresie od dnia 16.01.2015 roku do dnia 29.11.2015 roku. 

3. Obsługę organizacyjno-finansową zadania zabezpiecza LUS. 

4. KS przedkładają w LUS: 

a) wniosek na całą kwotę przewidzianą na beneficjenta (druk LUS),  

b) fakturę/rachunek obciążający LUS dotyczący przyznanych środków zawierający opis w treści:  

Koszty szkolenia i udziału w zawodach (imię i nazwisko) beneficjenta programu „Ścieżka 

Olimpijska – Lubelskie” w roku 2015. 
       KS, dla każdego beneficjenta składa odrębny komplet dokumentów wymienionych powyżej.  
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5. Dokumenty, o których mowa w § 3ust. 4, KS przedkładają do LUS do dnia 15.02.2015r.  

6. Dopuszcza się złożenie dokumentów w terminie późniejszym w przypadku gdy w programie do 

dnia 28.02.2015 roku uczestniczy mniej niż 10 zawodników.  

7. Rozliczenie otrzymanych środków KS przedstawia do LUS w następujących terminach:  

- na 30.06.2015r. do dnia 10.07.2015r., 

- na 30.09.2015r. do dnia 10.10.2015r. 

- na 30.11.2015r. do dnia 30.11.2015r.  

8. LUS będzie nadzorować celowość wydatków, prawidłowe ich rozliczanie oraz prowadzić 
stosowną dokumentację. 

§ 4 

Wyżej wymienione daty są ostatecznymi terminami rozliczenia kosztów zawartych we wniosku, 

zgodnych z kosztami wymienionymi rodzajowo w § 5 Regulaminu Programu. KS zobowiązany 

jest złożyć w ramach rozliczenia:    

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: faktur, rachunków lub innych dokumentów 

finansowych; 

b) dokumenty te muszą zawierać merytoryczny opis poniesionego kosztu,  

c) muszą być opatrzone adnotacją: „ kwota (…) została rozliczona w LUS ze środków 

przeznaczonych na udział w Programie „ Ścieżka Olimpijska - Lubelskie” w 2015 roku. 
d)  do przedstawionych dokumentów muszą być dołączone potwierdzenia zapłaty poniesionych 

kosztów.  

Dokumenty takie jak KP (Kasa Przyjmie) oraz nota księgowa nie będą uwzględniane  

w rozliczeniu. Rozliczenia muszą być składane na stosowym druku LUS.  

Nie przedstawienie prawidłowych zestawień lub nie złożenie wymaganych dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 4 będzie skutkować zwrotem przyznanej kwoty wraz z ustawowymi 

odsetkami naliczanymi od dnia wpływu środków na konto bankowe KS. 

§ 5 

1. Uzyskane środki finansowe beneficjenci programu mogą wykorzystywać na akcje szkoleniowe i 

zawody w kraju i za granicą uwzględniając następujące koszty kwalifikowane przy realizacji 

zadania: 

a) przejazd zawodników i kadry szkoleniowej;  

b) zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i szkoleniowców, diety (w przypadku braku 

zapewnienia zakwaterowanie i wyżywienia);  

c) wynajem obiektów sportowych (bez kosztów utrzymania obiektów); 

d) wpisowe, startowe oraz regulaminowe opłaty związane z udziałem w zawodach; 

e) zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sportowego (zgodnie z klasyfikacją PKD); 

f) wynagrodzenie szkoleniowca; 

g) suplementacja treningu. 

     § 6 

KS nie mogą przeznaczać żadnej kwoty na obsługę organizacyjno-finansową realizacji zadania. 

§ 7 

Dofinansowanie na 2015 rok wypłacane będzie dla beneficjentów programu za pośrednictwem 

KS.  

§ 8 

1. W sprawach spornych obejmujących elementy merytoryczno-organizacyjne oraz finansowe 

Regulaminu Programu każdorazowo, po zasięgnięciu pisemnej opinii właściwego Departamentu 

UMWL (Departament) w dziale kultura fizyczna, decyzję wydaje Prezes LUS. 

2. Decyzja Prezesa LUS, o której mowa powyżej może polegać na wstrzymaniu bądź odmowie 

realizacji dofinansowania do czasu złożenia dodatkowych informacji i oświadczeń woli 

zainteresowanego Klubu. 

 

 


