
Paweł Papkę
Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej

Olsztyn, 28.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem informacji dotyczącej uruchomienia środków finansowych na realizację 
PROGRAMU KLUB Ministerstwa Sportu i Turystyki, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu, reprezentantów 
Klubów Sportowych, które zainteresowane są uzyskaniem dofinansowania na: wynagrodzenie trenera/ów, zakup 
sprzętu sportowego, organizację obozu szkoleniowego. Wartość dofinansowania wynosi:

-10.000 zł (dla klubu jednosekcyjnego)

-15.000 zł (dla klubu wielosekcyjnego)

Szkolenie będzie dotyczyło:

- kryteriów merytorycznych, które klub sportowy musi spełniać, przystępując do udziału w programie
- określenia najczęściej występujących błędów w pisaniu wniosków
- zasad, którymi należy się kierować przy pisaniu wniosku
- odpowiedzi na pytania problematyczne
- konsultacji indywidualnych.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie się odbywało:

• 03.04. g. 17:00 Olsztyn (Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 
69a)

• 04.04. g. 13:00 Gołdap (Centrum Dydaktyczno - Szkoleniowe, ul. Partyzantów 31)
• 04.04. g. 17:00 Ełk (Hotel Rydzewski, Armii Krajowej 32)
• 10.04. g. 17:00 Ostróda (Stadion Miejski, ul. 3 maja 19)
• 13.04. g. 17:00 Giżycko (Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14)
• 16.04. g. 17:00 Szczytno (Restauracja Zacisze, ul.Spacerowa 4)
• 17.04 g. 14:00 Nidzica (Spółdzielnia Socjalna "Nie Jesteś Sam", ul. Krzywa 8)
• 23.04 g. 17:00 Mrągowo (Sala ORBITA Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie ul. Warszawska 

26)
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Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, mają obowiązek przesłania na adres mailowy 
pawel.papke@sejm.pl:

- imienia i nazwiska osoby/ób, która będzie uczestniczyła w szkoleniu
- nazwy klubu, który reprezentuje
- terminu i miejsca, gdzie będzie uczestniczyła w szkoleniu
- numeru telefonu kontaktowego

Osobą kontaktową w sprawie szkolenia jest Sylwia Kurt - Dyrektor Biura - 691 919 950.

’“Organizator udziela pocztą elektroniczną wszelkich informacji dodatkowych, na adresy e-mail 
pozostawione w zgłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat Programu KLUB:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechnv/2018-rok/2251.Minister-Sportu-i-Turvstvki-
oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacie-w-2018-roku-pro.html
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