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REGULAMIN 
FUNDUSZU SPORTOWEGO 

TOWARZYSTWA B. ŻOŁNIERZY I PRZYJACIÓŁ 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Sportowego Towarzystwa b. 
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zwanego dalej Funduszem.  

II. CEL FUNDUSZU 

Celem Funduszu jest wsparcie zawodników występujących w barwach 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich w czasie zawodów jeździeckich na rozgrywanych na poziomie ogólnopolskim i 
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów obejmujących konkurencje  
związane z wyszkoleniem kawalerii II RP.  

III. TRYB I ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATUR 
 
1. Do ubiegania się o wsparcie uprawnieni są członkowie Towarzystwa którzy spełnią 

następujące kryteria: 
a. legitymują się minimum rocznym stażem członkowskim, 
b. złożą pisemny wniosek uzasadniający potrzebę przyznania wsparcia wraz z 

planem startów w zawodach na dany rok kalendarzowy.  
2. Wsparcie finansowe jest udzielane ze środków zgromadzonych na Funduszu do 

wysokości budżetu Funduszu na dany rok. Wysokość budżetu ustala Zarząd Towarzystwa 
w stosownej uchwale do końca lutego każdego roku. 

3. Indywidualne wsparcie finansowe startów zawodnika jest przydzielane w formie ryczałtu 
rozlicznego przy pomocy faktur. Uzyskane w ten sposób fundusze mogą być 
przeznaczone wyłącznie na następujące koszty bezpośrednio związane z udziałem w 
zawodach wymienionych w planie startów (p.III.1.b.): 

a. opłaty startowe, 
b. koszty transportu koni na zawody, 
c. ewentualne opłaty związane z pobytem zawodnika na zawodach (nocleg, 

wyżywienie), 
d. opłaty związane z pobytem konia na zawodach. 

4. Wnioski o wsparcie  należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie .pdf, 
.doc lub .docx) na adres e-mail: towarzystwo@15pu.pl z dopiskiem „Fundusz sportowy”. 

5. Wniosek musi zawierać: 
a. pełne dane wnioskodawcy, w tym dane kontaktowe oraz dane dotyczące stażu w 

Towarzystwie, 
b. informację o dotychczas odniesionych sukcesach, 
c. plan startów wymieniony w p. III.1.b, 
d. kalkulację kosztów związanych z poszczególnymi startami, 
e. wskazanie, na pokrycie których kosztów przeznaczone zostanie wsparcie. 

6. Zarząd Towarzystwa na etapie  oceny  wniosków  ma  prawo  żądać  od  kandydatów 
kopii dokumentów potwierdzających wyniki sportowe osiągnięte przez kandydata w 
okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku. 

7. Termin nadsyłania wniosków mija 1 marca o godzinie 12.00 każdego roku. Wnioski 
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA 
 

1. Formalnej oceny wniosków dokonuje Zarząd Towarzystwa w oparciu o następujące kryteria: 
a. terminowe złożenie  wniosku w formacie określonym w p. III.4., 
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b. złożenie wniosku przez osobę do tego uprawnioną, 
c. złożenie wniosku spełniającego warunki formalne przewidziane w niniejszym 

Regulaminie, 
d. zawarcie we wniosku wszystkich informacji pozwalających na jego merytoryczną 

ocenę. 
2. Spośród kandydatów, których wnioski spełniają kryteria formalne, po szczegółowym 

przeanalizowaniu wniosków, Zarząd dokonuje wyboru zawodników, którym może zostać 
przyznane wsparcie. 

3. Członkowie  Zarządu  nie  będą  oceniać  wniosków obciążonych konfliktem interesów. 
4. Zarząd dokonuje wyboru zawodników, którym zostanie udzielone wsparcie w oparciu o 

następujące kryteria: 
a. dotychczasowe osiągnięcia sportowe, 
b. ambicje  i  plany  na  przyszłość,  m.in.  planowany sposób  wykorzystania 

przydzielonego wsparcia, 
c. dotychczasowa działalność w Towarzystwie na rzecz tradycji pułkowych i barw, np. 

współpraca z 15. batalionem Ułanów Poznańskich. 
5. Wsparcie przyznawane jest na rok kalendarzowy. 
6. Decyzje Zarządu  o  przyznaniu wsparcia  są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
7. Decyzja Zarządu podawana jest do wiadomości zainteresowanych drogą e-mailową w ciągu 

jednego tygodnia od daty posiedzenia Zarządu, na którym wyłoniono zawodników, którzy w 
danym roku otrzymają wsparcie.  

8. Decyzja Zarządu jest podawana do wiadomości członków Towarzystwa poprzez jej publikację 
w „Ułanie Poznańskim – Piętnastaku”. 

V. WYPŁATA ŚRODKÓW 

1. Wypłata środków następuje na podstawie właściwie opisanych dokumentów księgowych 
opiewających na koszty określone w p. III.3. i przewidziane w złożonym wniosku. 

2. Zarząd zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wsparcia, a w zakresie wypłaconych 
kwot żądania ich zwrotu w przypadku: 

a. ustania członkostwa w Towarzystwie w okresie objętym wsparciem, 
b. uzyskania    przez    kandydata    decyzji    o    przyznaniu    wsparcia,    w    oparciu o 

nieprawdziwe zaświadczenia lub oświadczenia,  
c. dyskwalifikacji związanej ze świadomym łamaniem regulaminu zawodów lub kodeksu 

postępowania z koniem nałożonej decyzją właściwego organu lub zaistnienia innych 
okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg rozwoju kariery sportowej, 

3. W przypadku zaprzestania uprawiania  sportu, dyskwalifikacji  nałożonej  decyzją właściwego 
organu, długotrwałej choroby lub zaistnienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na  
starty w zawodach zgłoszonych w planie startów, zawodnik  zobowiązany  jest  niezwłocznie 
powiadomić o zaistniałym fakcie Zarząd Towarzystwa.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zarząd zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zawodnik spełnia warunki określone w  
niniejszym  Regulaminie,  jak również w przepisach prawa.  

2. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak 
również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie  
danej  kandydatury i uprawnia Zarząd do odmowy przyznania wsparcia oraz powoduje    
natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do już przyznanej pomocy. 

3. Treść informacji zawartych we wnioskach może być wykorzystana przez Zarząd w innych 
działaniach, których celem jest promocja działalności Towarzystwa. 

4. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Zarząd 
Towarzystwa. 

5. Zarząd zastrzega sobie  prawo do zmiany  Regulaminu. 


