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ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 
Údaje o zákonném zástupci 

Jméno:  

Příjmení:  

Adresa bydliště Ulice:  

 ČP:  

 Město:  
 PSČ:  

Telefon:  

Emailová adresa:  
 

Údaje o dítěti 

Jméno:  

Příjmení:  

Datum narození:  

Adresa bydliště Ulice:  

 ČP:  

 Město:  

 PSČ:  

Sport, kterému se věnuje:  
 

Údaje o sportovním zařízení 

Tělovýchovná jednota/Sportovní 
klub/název kroužku: 

 

Jméno trenéra:  

Kontakt na trenéra 

Telefon:  
Email:  
Webové stránky/Kontakt na 
sportovní organizaci: 

 

Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje členství v klubu/sportovní organizaci, 
odešlete spolu s žádostí na adresu ČON.  
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Zdůvodnění žádosti (zaškrtněte Vaši odpověď):  

     Rodina dítěte pobírá dávky státní sociální podpory 
 Přídavky na dítě 
 Příspěvek na bydlení 
 Dávky v hmotné nouzi 
 Dítě žije pouze s jedním rodičem 
 Dítě je v pěstounské péči 
 Dítě je umístěno v dětském domově /sociálním ústavu 
 Jiný důvod-uveďte níže: 
 

Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje Vaší sociální situaci, odešlete spolu 
s žádostí na adresu ČON. 
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Popište důvod podpory. Z jakého důvodu žádáte o finanční příspěvek. Uveďte podrobněji jaká je 
Vaše situace. 
 

Rozepište podrobně předmět podpory s přesnou (doložitelnou) finanční dotací.  
Např.: 
Členské příspěvky: 3.500 Kč (pozor – příspěvek Vám může být přiznám jednou ročně) 
Sportovní vybavení a výstroj (tenisová raketa, brusle, oddílový dres, kostým, atd.): 3.000 Kč 
Sportovní kemp, soustředění: 4.000 Kč 
 

Výše žádaného příspěvku:   
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Sportovní přání. Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům 
jejich sportovní přání. Napište nám, s kým by se Váš sportovec chtěl potkat, co by si přál zažít nebo 
co je jeho největší sportovní sen. My se mu pokusíme přání splnit.  
 

 

Kde jste se o ČON dozvěděli? (zaškrtněte zvolenou odpověď) 
 Od kamaráda/ky, kolegy/ně nebo příbuzných 

 (pokud víte, že je nějak spjatý s ČON, napište jeho/její jméno) 
 

 Od trenéra /pracovníka klubu (napište jeho jméno)  

 Od učitele ve škole 

 Televize  Upoutávka 

                        Z pořadu (jakého?)  

 Noviny (jaké?)  
 Web webová stránka ČON 

 FB, IG 

 Jiné (jaké?)  

 Rádio/rozhlas (jaká stanice?)   

 Jiné:  

 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Seznámil jsem se s podmínkami a Zásadami poskytování podpory České olympijské 
nadace a s Informací o zpracování osobních údajů a souhlasím s nimi. Beru na vědomí, že na přidělení příspěvku není právní nárok. 
Příspěvek lze získat opakovaně, maximálně však 1x ročně. 

Datum:  Podpis:  

 

http://nadace.olympic.cz/wp-content/uploads/souhlas.pdf
http://nadace.olympic.cz/wp-content/uploads/souhlas.pdf

