
XXVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN          
XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH          

13–19 września 2022 r.          
Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki          

 Nazwa startującego miasta / gminy:
Świętajno wiejska

 Nazwa województwa:
Warmińsko-mazurskie szczycieński

 Liczba mieszkańców gminy   – liczba całkowita bez jakichkolwiek dopisków

 Adres strony internetowej miasta / gminy:

Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy  3  – liczba całkowita bez jakichkolwiek dopisków

Liczba przeprowadzonych imprez  5  – liczba całkowita bez jakichkolwiek dopisków

Łączna liczba startujących  93  – liczba całkowita bez jakichkolwiek dopisków

OŚWIADCZENIE
o poniesionych przez samorząd terytorialny wydatkach, związanych z udziałem

w XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin – XIV Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich

Kwota poniesionych kosztów organizacji Turnieju   – liczba z dwiema pozycjami po przecinku bez jakichkolwiek dopisków

 Imię i nazwisko  Prezydenta / Burmistrza / Wójta:
jeden tysiąc złotych 00/100groszy Alicja Kołakowska

Liczba wolontariuszy  3  – liczba całkowita bez jakichkolwiek dopisków

Prosimy nie scalać ani nie wklejać scalonych komórek arkusza Istnieje możliwość wstawiania, usuwania i sortowania wierszy poniższej tabeli

Nazwa imprezy

STMiG – SPRAWOZDANIE           

 Status gminy (miejska / miejsko-wiejska / wiejska):

 Nazwa powiatu (starostwa):

5 725 

swietajno.naszgok.pl

1 500,00 

 Kwota poniesionych kosztów – słownie:

Daty w pierwszej kolumnie tabeli należy wpisać w formacie:  dd-mm-rrrr,  rrrr-mm-dd,  dd.mm.rrrr  lub  rrrr.mm.dd  bez jakichkolwiek dopisków

Data
imprezy

Czas trwania
od godziny
do godziny

Nazwa podmiotu organizującego imprezę
(bez podawania nazwisk animatorów)
i miejsce przeprowadzenia imprezy

Liczba osób
startujących

(liczba całkowita
bez dopisków)



14.09.2022 Turniej Piłkarski dla  dzieci z rocznika 2010-2011 16:30-18:30 20 

14.09.2022 Sportowe zajęcia na ściance wspinaczkowej 13:40-15:15 20 

14.09.2022 Spacer z seniorami 15:00-18:00 18 

15.09.2022 Turniej Piłkarski dla  dzieci z rocznika 2014-2015 16:30-17:30 20 

18.09.2022 Turniej tenisa stołowego 16:00-18:00 15 

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, boisko przy Szkole 
Podstawowej w Jerutach

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, boisko przy Szkole 
Podstawowej w Świętajnie

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, uliczki miescowości 
Świętajno-Park w Świetajnie,Trasa "PZU Trasy Zdrowia"

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, sala gimnastyczna w Szkole 
Podstawowej w Świętajnie

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, świetlica wiejska w Białym 
Gruncie
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