ANKIETA
Polskiego Związku Wędkarskiego
w sprawie pracy z młodzieży w jednostkach
organizacyjnych związku za rok 2013*

Okręg Szczeciński Polskiego Związku Wędkarskiego
Koło nr ..............
.............................................................................................

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
pracę z młodzieżą
w kole

Funkcja

Telefon stacjonarny
i komórkowy

E-mail

I. MŁODZIEŻ / KADRA SZKOLĄCA
Ilość czynnych
inspektorów:

Ilość czynnych
instruktorów:

Ilość członków do 16 lat:

Członków
ogółem

Procent %
młodzieży do
16 lat w
stosunku do
ogółu członków

II. SZKOLENIA I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ MŁODZIEŻY
Ilość szkoleń i kursów dla młodzieży: Ilość szkółek młodzieżowych
działających przez cały rok:

Ilość szkółek młodzieżowych
działających okresowo:

Imprezy – wymienić jakie? /ilość uczestników w okręgu, kraju i kole oraz łącznie,
a także łącznie ilość imprez.
Lp. Nazwa imprezy, konkursu, akcji *
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Ilość
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RAZEM:

Ilość imprez dla młodzieży do 16 lat:
* Mistrzostwa

w dyscyplinach wędkarskich, zawody wędkarskie w okregu oraz ogólnopolskie,
spotkania szkółki wędkarskiej, udział w akcjach ekologicznych, sprzątanie świata, zarybienia,
szkolenia, konkursy i turnieje itp.

III. ORGANIZACJA
Czy koło zamówiło materiały edukacyjne, sprzęt wędkarski, sportowy dla młodzieży?
Jeśli tak to ile egzemplarzy?
Jeśli nie to dlaczego?
Jakie działania podjęło koło aby zwiększyć napływ młodzieży do Związku?
* w ankiecie podawać informacje dotyczące jedynie imprez przygotowanych i przeprowadzonych w środowisku dzieci i młodzieży. W
przypadku imprez sportowych o charakterze mistrzowskim podawać jedynie dane dotyczące uczestników z grupy wiekowej do 16 lat.

IV. FINANSOWANIE / WYDATKI NA MŁODZIEŻ
(wypełniają służby finansowe koła)

Finansowanie / wydatki na młodzież w kołach
1.

Ze środków własnych kół

2.

Ze środków samorządów terytorialnych (gmin,
powiatów, województwa)
Ze środków sponsorów, zakładów pracy, osób
fizycznych*
Ze środków okręgu pochodzących z odpisu na młodzież
po przedstawieniu programu oraz po jego realizacji
Razem środki wydatkowane w kołach

3.
4.
5.

W przypadku przeznaczenia środków niższych niż gwarantowane odpisem podać przyczyny:
ŁĄCZNIE WIELKOŚĆ ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH NA
MŁODZIEŻ (WYDATKI KÓŁ )
WIELKOŚĆ TYCH ŚRODKÓW W PRZELICZENIU NA
JEDNEGO CZŁONKA KOŁA
WIELKOŚĆ TYCH ŚRODKÓW W PRZELICZENIU NA
JEDNEGO CZŁONKA KOŁA DO 16 ROKU ŻYCIA

* w przypadku wsparcia rzeczowego uwzględnić szacunkową finansową wielkość tego wsparcia

Sporządził;
data:
….................................
imię i nazwisko

Podpis Prezesa Koła

V. WYKAZ CZYNNYCH INSTRUKTORÓW
L.p.
1.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

E - mail

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V. WYKAZ CZYNNYCH INSPEKTORÓW
L.p.
1.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

E - mail

2.
3.
4.
5.

Sporządził;
data:
….................................
imię i nazwisko

Podpis Prezesa Koła

Wyjaśnienie:
Rada ds. Młodzieży Okręgu Szczecin PZW w celu umożliwienia dokonania
oceny kół za działalność młodzieżową oraz naliczenia odpowiedniej ilości
punktów w rocznej ocenie działalności za 2013 rok, prosi o dostarczenie
do biura Zarządu Okręgu w terminie do 31.12.2013 r. wypełnionej zgodnie ze
stanem faktycznym ankiety PZW w sprawie pracy z młodzieżą w jednostkach
organizacyjnych w związku.
Informujemy, że na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie,
oraz oceny dotychczasowej pracy kół z młodzieżą Rada ds. Młodzieży uchwala
podział kwot na wsparcie finansowe imprez rekreacyjno-wędkarskich
organizaowanych dla młodzieży przez poszczególne Koła na kolejny rok.
ANKIETĘ PROSIMY DOSTARCZYĆ na adres:
OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE,
Rada ds. Młodzeży, ul. A.Mickiewicza 3,
70-383 Szczecin
Kontakt Członek ZO ds. młodzeży Adam Kalinowski tel (0) 663 875 368

RADA ds. Młodzieży
PZW OKRĘG SZCZECIN
ul. A. Mickiewicza 3,
70-383 Szczecin
ZGŁOSZENIE
na szkolenie instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej

1. Imię i Nazwisko …………………………………….................................................
2. Data i miejsce urodzenia
……………………………………………………………………………………….....
3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)
……………………………………………………………...............................................
…………………………………województwo …..………...………………….……….
4. Nr tel. kontaktowego ……………...…………………........ e-mail ………………...
5. Miejsce pracy / zawód …………..………………………........................................
6. Rok wstąpienia do PZW……………….…… Nr karty wędkarskiej …………………
7. Przynależność do koła, nazwa koła..................................................................................
8. Aktualnie pełnione funkcje w PZW
…………………………………………………………...…………….....................................
…………………………………………………………………………………………………
9. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia w PZW
………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………….…..
Oświadczam, że deklaruje chęć współpracy na rzecz szkolenia młodzieży wędkarskiej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PZW, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133,
poz. 883)

data

podpis kandydata

