ZASADY FINANSOWANIA ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH I FINANSOWANYCH
PRZEZ PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W RZESZOWIE
Organizacja zawodów:
Do obowiązków bezpośredniego organizatora zawodów należy:
1.
powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 10 dni wcześniej,
2.
zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej,
3.
przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów
pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów,
4.
zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz
samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),
5.
przeprowadzenie zawodów, w tym:
o odprawa techniczna tj. zebranie zgłoszeń z SRS, podpisanych przez dyrektora szkoły,
sprawdzenie legitymacji szkolnych;
o ustalenia systemu rozgrywek, czasu gry, losowanie itp.;
o otwarcie imprezy;
o czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów;
o zakończenie imprezy, w tym ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;
6.
w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS,
władz terenowych, środków masowego przekazu.
Rozliczenie zawodów:
Bezpośredni organizator rozlicza się z zawodów do 4 dni roboczych.
Rozliczenie zawiera:
Część merytoryczną tj.:
 komunikat końcowy – wg wzoru dostępnego na stronie www.szs.rzeszow.pl zawierający m.in.:
o dokładną nazwę zadania (kategoria wiekowa, dyscyplina, szczebel rozgrywek),
o termin realizacji i miejsce rozgrywania zawodów,
o liczba uczestników (w tym zawodników, opiekunów),
o szczegółowy opis zadania z wynikami,
o kolejność końcowa drużyn / zawodników,
o inne informacje (o przybyłych na zawody oficjelach, o zaistniałych nieszczęśliwych
wypadkach, protestach itp.)
 protokoły z zawodów - jeżeli zaistniał nieszczęśliwy wypadek należy dodatkowo sporządzić protokół
wypadkowy, druk dostępny na stronie www.szs.rzeszow.pl;
 listy zgłoszeniowe szkół - opieczętowane, podpisane przez opiekuna oraz dyrekcję szkoły druki z
systemu SRS;
Część finansową tj.
 rozliczenie kosztów organizacji – w rozliczeniu muszą być podane wszystkie dane, na rozliczeniu musi
być podpis organizatora;
 umowy zlecenie lub w wypadku sędziów – listy ekwiwalentów sędziowskich – prosimy o wpisywanie
poprawnych danych, proszę zwracać uwagę na podpisy, adres, PESEL, w przypadku uczniów czy
studentów prosimy koniecznie podawać szkołę, do której uczęszczają;
 potwierdzenie obecności sędziów na zawodach;
 rachunki, faktury – wystawione na PW SZS w Rzeszowie, opisane, opieczętowane i podpisane przez
kierownika zawodów (data sprzedaży nie może być późniejsza niż data imprezy);
 przykładowy opis rachunku/ faktury: „Z wyżywienia korzystali uczestnicy rejonowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt. Zawody odbyły się 15.01.2018 r. w Rzeszowie”.
 PW SZS w Rzeszowie zwraca poniesione koszty (kwotę netto) bezpośredniemu organizatorowi
przelewając pieniądze na podane w rozliczeniu jego konto bankowe lub wypłacając gotówkę przy
rozliczeniu

Koszty finansowe
(opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
(zatwierdzone na zebraniu Zarządu PW SZS w Rzeszowie w dniu 19.04.2018.)
Max. liczba osób

Ekwiwalent brutto

Koszty uzysk. przych.

Podst. opodatkowania

Podatek

Organizator zawodów – sekretarz (wpisywany na
1
80,00 zł
0,00 zł
80,00 zł
14,00 zł
umowę - zlecenia) - na wszystkich zawodach
Opieka medyczna (na umowę - zlecenia lub
1
80,00 zł
0,00 zł
80,00 zł
14,00 zł
rachunek) – na wszystkich zawodach
Sędziowie - zawody rejonowe, barażowe i wojewódzkie w grach zespołowych
Sędziowie (wpisywanie na listę ryczałtów
4
47,00 zł
9,40 zł
37,60 zł
7,00 zł
sędziowskich ) – zawody trwające do 4 godzin
Sędziowie (wpisywani na listę ekwiwalentów
4
58,00 zł
11,60 zł
46,40 zł
8,00 zł
sędziowskich) – zawody do 4-6 godzin
Sędziowie (wpisywani na listę ekwiwalentów
4
70,00 zł
14,00 zł
56,00 zł
10,00 zł
sędziowskich) – zawody trwające powyżej 6 godzin
Sędziowie - zawody - półfinały wojewódzkie w grach zespołowych
Sędziowie (wpisywani na listę ekwiwalentów
4
58,00 zł
11,60 zł
46,40 zł
8,00 zł
sędziowskich)
Sędziowie – zawody rejonowe w małych grach (tenis stołowy, badminton, szachy)
Sędziowie (wpisywani na listę ekwiwalentów
2
58,00 zł
11,60 zł
46,40 zł
8,00 zł
sędziowskich)
Sędziowie - zawody wojewódzkie w sportach indywidualnych (lekka atletyka, pływanie) i w małych grach
Sędziowie (wpisywanie na listę ekwiwalentów
do uzgodnienia
35,00 zł
7,00 zł
28,00 zł
5,00 zł
sędziowskich ) – zawody trwające do 4 godzin
Sędziowie (wpisywanie na listę ryczałtów
do uzgodnienia
47,00 zł
9,40 zł
37,60 zł
7,00 zł
sędziowskich ) – zawody trwające 4-6 godzin
Sędziowie (wpisywanie na listę ryczałtów
do uzgodnienia
58,00 zł
11,60 zł
46,40 zł
8,00 zł
sędziowskich ) – zawody trwające ponad 6 godzin
Inne koszty organizacyjne
Rejony, półfinały wojewódzkie, turnieje barażowe:
 organizator, sędziowie, opieka medyczna - jak wyżej,
 napoje (do 1 zł na 1 zawodnika),
 dyplomy (do odbioru w biurze PW SZS w Rzeszowie),
finały wojewódzkie:
 organizator, sędziowie, opieka medyczna - jak wyżej,
 napoje (do 1 zł na 1 zawodnika),
 wyżywienie (do 6 zł na 1 zawodnika),

ZUS - zdrowotne

Kwota do wypłaty

7,20 zł

58,80 zł

7,20 zł

58,80 zł

0,00 zł

40,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

60,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

40,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

Ewentualne inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów należy każdorazowo uzgadniać z biurem PW SZS w Rzeszowie.

