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Program Ministerstwa Sportu 
„Sport Wszystkich Dzieci” 2008r. 

  
Związek Piłki Ręcznej w Polsce będzie realizować program w niŜej wymienionym zakresie: 
 

Dofinansowanie imprez sportowych  
1. Zaopatrzenie klubów w sprzęt sportowy  
2. Doszkolenie kadry nauczycielskiej w ramach kursokonferencji  
3. Organizacja letnich obozów „Sportowe Wakacje”  

  
Dofinansowanie organizacji masowych imprez sportowych 

  
Wniosek nadesłany przez klub dotyczyć powinien organizacji turnieju (zasięg krajowy) dla dzieci i 
młodzieŜy urodzonej w latach 1991 i młodszych. 
Niezbędne dokumenty: 

− −     wystąpienie organizatora poparte opinią Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, zawierające 
nazwę imprezy, termin, kategoria, wiek 

− −     regulamin turnieju 
− −     preliminarz zawodów 
− −     przewidywana ilość zawodników i osób towarzyszących 

  
Uwaga:  Pomoc finansowa ze strony Ministerstwa Sportu dotyczyć moŜe następujących obszarów: 

koszty obsługi sędziowskiej, medycznej lub technicznej, wynajmu obiektów sportowych, 
transportu, usług wydawniczych oraz w bardzo ograniczonym zakresie zakupu pucharów i 
leków. 
Refundacja pozostałych wydatków nie wchodzi w rachubę. 
  

Z uwagi na moŜliwość przeciągającej się procedury zawarcia z Ministerstwem umowy na powyŜsze 
zadanie, nadesłane wnioski powinny dotyczyć jedynie imprez organizowanych w okresie 01.03. – 
30.11.2008r. 

Termin przyjmowania wniosków 15.01.2008r. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zaopatrzenie w sprzęt sportowy 

  
Wnioski o pomoc sprzętową  w postaci bramek i piłek mogą składać kluby sportowe prowadzące 

zespoły dziecięco – młodzieŜowe, które dotychczas nie otrzymały wspomnianej pomocy oraz kluby, 
które otrzymały ją przed 2002 rokiem. 
Niezbędne dokumenty: 

− −     wniosek klubu potwierdzony przez Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej 
− −     aktualna z br. kserokopia (potwierdzona za zgodność) wpisu klubu do Rejestru Stowarzyszeń 

Kultury Fizycznej (dotyczy UKS-ów i MKS-ów). 
− −     kserokopia Statutu klubu lub KRS (dotyczy pozostałych klubów) zawierająca klauzulę, Ŝe 

klub prowadzi szkolenie grup dziecięco – młodzieŜowych. 
  

Informujemy, Ŝe w przypadku otrzymania z Ministerstwa Sportu ograniczonych na ten cel środków 
finansowych, przydział sprzętu moŜe ulec ograniczeniu jedynie do piłek ręcznych. 

Termin przyjmowania wniosków 31.03.2008r. 
  

  

Organizacja kursokonferencji szkoleniowej 
  

Związek planuje w październiku 2008r. przeprowadzenie 3–dniowej kursokonferencji 
szkoleniowej dla osób prowadzących w szkołach, klubach szkolenie piłki ręcznej na poziomie 
podstawowym. 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce pokrywa koszty procesu dydaktycznego, wyŜywienia i zakwaterowania 
uczestników bez zwrotu kosztów przejazdu. 
Miejsce konferencji ustalone zostanie w terminie późniejszym na podstawie konkursu ofert otrzymanych 
z terenu Kraju. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie decyzji udziału w szkoleniu. 
Zgłoszenia podpisane przez Prezesa Klubu i Dyrektora Szkoły winny zawierać następujące dane: imię i 
nazwisko, miejsce pracy, adres z kodem pocztowym, telefon miejsca pracy oraz prywatny, specjalizacja 
w dyscyplinie sportu, udział w poprzednim szkoleniu ZPRP (rok, miejsce). 

Termin nadsyłania zgłoszeń 31.03.2008r. 
 
Przyjmujemy zgłoszenia ośrodka chętnego do podjęcia się roli organizatora kursokonferencji dla 
ok. 60. osób. 
  
Uwaga: W grudniu 2008r. planowana jest przez ZPRP organizacja odpłatnej                      3–dniowej 

kursokonferencji dla szkoleniowców prowadzących zajęcia z grupami zaawansowanymi. 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organizacja letnich obozów „Sportowe Wakacje” 

  
W obozach centralnych mogą wziąć udział zespoły klubowe w składzie 14 zawodników(czek)  

urodzonych w latach 1994 – 97 wraz z nauczycielem – szkoleniowcem. 
Koszt pobytu uczestników na 14 – to dniowym zgrupowaniu pokrywają zarówno Ministerstwo Sportu jak 
i uczestnicy obozów. 

Wysokość odpłatności (bez nauczycieli), którą kluby wpłacą w maju 2008r. na konto 
organizatora, uzaleŜniona będzie od wysokości dotacji przyznanej na ten cel przez Ministerstwo Sportu. 
W tej sytuacji kwoty odpłatności figurujące w wykazie obozów mogą ulec zmianie. 
Nie przewiduje się wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za wykonaną pracę podczas obozu. 
Przejazd grup na obóz i z powrotem odbywa się na koszt własny. W obozie nie mogą uczestniczyć 
zawodnicy (czki) objęci szkoleniem wojewódzkim. 
Do dnia 31.03.2008r. zobowiązujemy się do przesłania do klubów informacji o wynikach kwalifikacji 
zespołów w obozach. 

Szkolenie sportowe podczas zgrupowań realizowane będzie na podstawie programu ZPRP. 
Zostanie on przesłany do klubów przed rozpoczęciem obozu. 
Przed zgłoszeniem zespołu prosimy o powaŜne rozwaŜenie decyzji uczestnictwa w zgrupowaniu. 
Dotyczy to zwłaszcza: zapewnienia udziału młodzieŜy we właściwym roczniku, zgody rodziców na 
opłatę kosztów uczestnictwa. 
  
Zgłoszenia klubów na specjalnych drukach które moŜna otrzymać w macierzystym WOZPR lub w ZPRP 
przyjmujemy w ZPRP do dnia 20.02.2008r. 
 
 


