
*Prosimy o uzupełnianie jedynie biłaych pół (szare uzupełnia zarząd YCPL)

1.

2.

członek YCPL od:

łódka (zaznacz odpowiednie)

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10. 

Suma punktów:

Dofinansowanie:

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

wypracowane godzinki w 

aktualnym sezonie

doświadczenie (wpisz 1, 2 lub 3 - 

patrz regulamin pkt 4.4) 

własna wypożyczona od YCPL

lokalne - 2pkt wojewódzkie - 4pkt krajowe - 6pkt międzynarodowe - 10pkt

Zasięg wydarzenia (zaznacz odpowiednie):

Krótki opis wydarzenia:

Wnioskowanie o dofinansowanie w kwocie:

Przewidywane koszty całkowite wyjazdu:

W jaki sposób uczestnictwo w imprezie przyczyni się do promocji YCPL?

Cele do osiągnięcia - w czym pomoże Ci/Wam uczestnictwo w regatach?

Termin wyjazdu:

Miejsce wydarzenia:

 

YACHT CLUB POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

WNIOSEK DO ZARZĄDU YCPL 

O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W REGATACH 

Imię i Nazwisko: 1. 3.2.

Data złożenia wniosku:

Dane wnioskującej załogi (lub indywidualnie):

ul. Nadbystrzycka 44a/1007, 20-501 Lublin

telefon:



1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

ul. Nadbystrzycka 44a/1007, 20-501 Lublin

YACHT CLUB POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

DANE SPRAWOZDAJĄCEGO W IMIENIU ZAŁOGI:

TERMIN WYDARZENIA:

SPRAWOZDANIE DO ZARZĄDU YCPL Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z 

DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W REGATACH

ZAŁĄCZNIK: 5 ZDJĘĆ Z REGAT PRZESŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

W JAKIM STOPNIU IMPREZA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO PROMOCJI YCPL?

mail:

telefon:

NA JAKI CEL ZOSTAŁY WYKORZYSTANE ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA?

OPIS PRZEBIEGU REGAT - W JAKIM STOPNIU UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ ZAŁOŻONE CELE?

Imię i Nazwisko:



1.

2.

3.

4.

4.1 Merytoryka/jakość wniosku: 0-5pkt

4.2 Zaangażowanie w działalność klubu: 0-10pkt

4.3 Staż w YCPL: 1-5pkt

Jeśli masz staż do 1roku otrzymujesz 1pkt, 2 lata - 2pkt, 3 lata - 3pkt, 4 lata i więcej - 5pkt 

4.4 Doświadczenie w podobnych wydarzeniach: 0-5pkt

4.5 Możliwości promocji YCPL: 0-5pkt

4.6 Zasięg wydarzenia: 2-10pkt

Wydarzenie lokalne - 2pkt; wojewódzkie - 4pkt; krajowe - 6pkt; międzynarodowe - 10pkt

PRZYKŁAD:

Ocena: 

5.

6.

7.

8.

9.
Brak kompletnego rozliczenia (sprawozdanie, zdjęcia i faktury) będzie wiązało się z koniecznością 

zwrotu dofinansowania. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW:

Jeśli wniosek składa więcej niż 1 osoba to maksymalna ilość punktów do zdobycia na załogę wzrasta 

o 20pkt/osoba, ponieważ indywidualnej ocenie podlegają: punkty 4.2, 4.3 i 4.4. Przykładowo: załoga 

2 osobowa może zdobyć maksymalnie 60pkt, a załoga 3 osobowa 80pkt. 

Zdjęcia z wydarzenia należy wysyłać na bieżąco lub do 7 dni po powrocie z wyjazdu.

Sprawozdanie z wykorzystania środków należy złożyć do 7 dni po powrocie.

Liczy się kolejność składania wniosków.

Roczny budżet na dofinansowanie wyjazdów na regaty to: 4000 zł. 

Uczestnik dostaje dofinansowanie w gotówce przed wydarzeniem. 

Kwota jaką otrzymuje klubowicz: 1000*52,5% = 525zł 

Suma zdobytych punktów / maksymalna liczba punktów do zdobycia * 100% =

Kwota dofinansowania wyliczana jest w zależności od ilości zdobytych punktów w procesie oceny 

wniosku na podstawie następujących kryteriów oraz wzoru:                                                

procent przyznanego dofinansowania

Każde 10h = 2pkt

Wyliczane na podstawie odpracowanych godzin bosmanskich w bieżącym sezonie.

Klubowicz wnioskuje o 1000zł. Napisał bardzo dobrej jakości wniosek uwzględniający dokładny opis imprezy, 

opisujący cele do osiągnięcia i korzyści dla klubu. W obecnym sezonie przepracował 30h na rzecz YCPL. Do klubu 

należy od 2 lat, ale od 4 lat regularnie raz w roku jeździ na regaty. Na miejscu chce wystawić winder , rozdać 

ulotki o YCPL i zrobić spotkanie z prezentacją o działalności klubu. Regaty mają zasięg krajowy. 

Merytoryka: 5pkt, zaangażowanie: 3pkt, staż: 2pkt, doświadczenie: 3pkt, możliwości promocji: 5pkt, 

zasięg: 6pkt. SUMA: 21pkt. Do zdobycia maksymalnie jest: 40pkt. 

(21/40)*100%=52,5%

Rozliczenie otrzymanej kwoty następuje wyłącznie na podstawie przedstawionych faktur 

wystawionych na YCPL. Różnica pomiędzy wystawionymi fakturami, a kwotą dofinansowania 

podlega zwrotowi do YCPL. Jednocześnie - faktura lub suma faktur nie mogą przekraczać kwoty 

dofinansowania.

Na wysokość punktacji wpłynie indywidualna ocena członków zarządu w zakresie dokładności opisania 

poszczególnych podpunktów wniosku. Zwróć uwagę na JAKOŚĆ, a nie ILOŚĆ. 

Do złożenia wniosku  (1) uczestniczyłeś w takiej imprezie 1 raz - 1pkt; (2) uczestniczysz regularnie, ale 

raz w ciągu sezonu - 3pkt; (3) regularnie kilka razy w sezonie - 5pkt

Punkt podlega ocenie indywidualnej członków zarzadu. Brane będą pod uwagę takie względy jak 

przykładowo: możliwość wystawienia windera YCPL, możliwość oklejenia burt naklejkami YCPL, 

możliwość dystrybuowania ulotek o YCPL, możliwość przeprowadzenia spotkania/prezentacji o YCPL 

(liczymy też na Twoją kreatywność w tym temacie)

Wniosek składany jest przynajmniej 2 tygodnie przed planowanymi regatami.


