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ZAŁOŻENIA DOFINANSOWANIA SZKOLENIA JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH KLAS 

PRZYGOTOWAWCZYCH PRIORYTETOWYCH I PERSPEKTYWICZNYCH NA 2020 R.

pakiety dla zawodników – JUNIOR

„Młody mistrz” - C1 – kwota wsparcia 23 tyś. (w klasach 2-osobowych ze współczynnikiem 0,75)

Zawodnicy do 18 lat w klasach startujących w MŚ WS, 29er, 420, Nacra 15, LAR M, RS:X oraz Formuła Kitesurfing do 100 
dni szkolenia (24 dni międzyklubowo), w tym:
• badania diagnostyczne (jesień, wiosna 2x2 dni) i zimowe zgrupowanie kondycyjne (7-12dni), 
• zgrupowania specjalistyczne krajowe oraz zagraniczne a także zagraniczne starty kontrolne,

(starty krajowe nie są dofinansowywane przez PZŻ), 
• wynagrodzenie trenera w wysokości 250,oo/dzień (brutto),
• zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika i trenera (stawka do 130,oo pln/os./dzień),
• paliwo do motorówki (do 15 l dziennie),
• wpisowe do regat za granicą,
• transport, 
• opieka medyczna w zakresie przewidzianym dla grupy KNJ,
• sprzęt: zgodnie z zapotrzebowaniem na dany rok kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez 

trenera koordynatora KNMiJ i dyrektora sportowego.
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pakiety dla zawodników – JUNIOR

„Talent” - C2 – kwota wsparcia 20 tyś. (w klasach 2 osobowych współczynnik 0,75)

Zawodnicy do 18 lat w klasach startujących w MŚ WS, 29er, 420, Nacra 15, LAR M, RS:X oraz Formuła Kitesurfing
do 90 dni szkolenia (24 dni międzyklubowo), w tym:
• badania diagnostyczne (jesień, wiosna 2x2 dni) i zimowe zgrupowanie kondycyjne (1x12dni), 
• zgrupowania specjalistyczne krajowe oraz zagraniczne a także zagraniczne starty kontrolne,

(starty krajowe nie są dofinansowywane przez PZŻ), 
• wynagrodzenie trenera w wysokości 200,oo/dzień (brutto),
• zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika i trenera (stawka do 130,oo pln/os./dzień), 
• paliwo do motorówki (do 15 l dziennie),
• wpisowe do regat za granicą,
• transport 
• opieka medyczna w zakresie przewidzianym dla grupy KNJ,
• sprzęt: zgodnie z zapotrzebowaniem na dany rok kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez trenera

koordynatora KNMiJ i dyrektora sportowego.
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pakiety dla zawodników – JUNIOR

„Akademia” - D1 – kwota wsparcia 12 tyś. (w klasach 2 osobowych współczynnik 0,75)

Zawodnicy do 18 lat w klasach startujących w MŚ WS, 29er, 420, Nacra 15, LAR, RS:X oraz LAS i Formuła 
Kitesurfing, a także do 16 lat Bic techno OD 7.8  m2 do 60 dni szkolenia (24 dni międzyklubowo), w tym:
• badania diagnostyczne (jesień, wiosna 2x2 dni) i zimowe zgrupowanie kondycyjne (1x12dni), 
• zgrupowania specjalistyczne krajowe oraz zagraniczne, a także zagraniczne starty kontrolne,

(starty krajowe nie są dofinansowywane przez PZŻ), 
• wynagrodzenie trenera w wysokości 150,oo/dzień (brutto),
• zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika i trenera (stawka do 130,oo/os./dzień),
• opieka medyczna w zakresie przewidzianym dla grupy KNJ,
• sprzęt: zgodnie z zapotrzebowaniem na dany rok kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez trenera 

koordynatora KNMiJ i dyrektora sportowego.
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pakiety dla zawodników – JUNIOR MŁODSZY

„Talent” - C2 – kwota wsparcia 12 tyś. (w klasach 2 osobowych współczynnik 0,75)

a) Zawodnicy do 16 lat w klasach przygotowawczych 29er, 420 i LAR, Bic Techno OD 7.8 m2 do 60 dni szkolenia
(24 dni międzyklubowo), w tym: 

• badania diagnostyczne (jesień, wiosna 2x2 dni) i zimowe zgrupowanie kondycyjne (1x12dni), 
• zgrupowania specjalistyczne krajowe oraz zagraniczne a także zagraniczne starty kontrolne,

(starty krajowe nie są dofinansowywane przez PZŻ), 
• wynagrodzenie trenera w wysokości 200,oo/dzień (brutto),
• zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika i trenera (stawka do 130,oo/os./dzień), 
• paliwo do motorówki (do 15 l dziennie),
• wpisowe do regat za granicą,
• transport 
• opieka medyczna w zakresie przewidzianym dla grupy KNJ,
• sprzęt: zgodnie z zapotrzebowaniem na dany rok kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez trenera 

koordynatora KNMiJ i dyrektora sportowego.
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pakiety dla zawodników – JUNIOR MŁODSZY

„Talent” - C2 – kwota wsparcia 9 tyś.
b) Zawodnicy w kategorii U16 w klasach przygotowawczych Laser 4.7, Optimist, Bic Techno OD 6.8 m2 do 50 dni 
szkolenia w kraju (30 centralnego i 20 klubowego), w tym:
• badania diagnostyczne (jesień, wiosna 2x2 dni) i zimowe zgrupowanie kondycyjne (1x10 dni), 
• konsultacje specjalistyczne krajowe (starty krajowe nie są dofinansowywane przez PZŻ), 
• wynagrodzenie trenera klubowego w wysokości 200,oo/dzień (brutto),
• zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika i trenera (stawka do 130,oo/os./dzień), 
• paliwo do motorówki (do 15 l dziennie),
• opieka medyczna w zakresie przewidzianym dla grupy KNJ,
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Przykład wyliczenia kwoty wsparcia

Klasa 420, dwie załogi klubowe w KNJ 

- 1 załoga grupa C2 – 2x20.000,- = 40.000,-

- 1 załoga D1            – 2x12.000,- = 24.000,
-----------------

64.000,-

Suma wsparcia: 640.000,- x 0,75 = 48.000,-



WYMAGANA DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA ZAWODNIKÓW KNJ  



WYMAGANA DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA

1. Opisowy plan szkolenia na 2020 rok,

2. Graficzny plan szkolenia na 2020 rok (łączka),

3. Harmonogram zadań dofinansowanych przez PZŻ,

4. Potrzeby sprzętowe,

5. Uzasadnienie zadań realizowanych za granicą,

ważne:

Kompletną dokumentację na odpowiednich drukach należy przygotować wg załączonych wzorów i
złożyć w terminie do 20.12.2019 r.



PROCEDURA URUCHAMIANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW

PRZYZNANYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ SZKOLENIOWYCH 

ZAWODNIKÓW KNJ KLAS PRZYGOTOWAWCZYCH



PRZED ZADANIEM

1. Na 14 dni przed terminem zadania złożyć program wg obowiązującego wzoru. Wszyscy uczestnicy zadania 
muszą mieć ważne badania lekarskie.

2. Wszelkie zmiany w planach szkoleniowych (termin zadania, liczba osób, miejsce) możliwe tylko przed 
terminem realizacji zadania. W razie nieprzewidzianych okoliczności konieczna informacja od razu po 
zaistniałej sytuacji. 

3. Uzasadnienia nowych akcji zagranicznych – na 15 dni przed planowanym zadaniem (dotyczy zgrupowań 
szkoleniowych poz. 2). Realizacja po otrzymaniu pozytywnej opinii Instytutu Sportu i zgody Ministerstwa 
Sportu.

4. Założenia startu mistrzostw międzynarodowych wg obowiązującego wzoru– należy przesłać na 
21 dni przed planowaną imprezą (MŚ i ME).



PO ZADANIU

1. Dokumenty rozliczeniowe po każdym zadaniu należy przesłać 14 dni od jego zakończenia.

2. Ocena startu – należy przesłać 7 dni po zakończeniu imprezy (MŚ i ME).

Zwrot zakwalifikowanych kosztów zadania (refundacja) oraz wynagrodzenie trenera wypłacane będzie po 
złożeniu w wymaganym terminie kompletu dokumentów z zadania. 


