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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XXIX/2016 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego 

 

 

……………………………... …….. 

/pieczątka organizacji wnioskującej/ 

 

……………………… 

/miejscowość i data/ 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego 

 

Data złożenia wniosku………………… 

Nr wniosku……………………………. 

 

 

I. Informacja o wnioskodawcy 

 

1. Wnioskodawca: 

……………………………………………………………………………………………………... 

Ulica ………………………………………..……………..nr……………………………….......... 

Kod pocztowy…………………..  Miejscowość ………………………………………………….. 

nr telefonu    ……….…...………………. 

Fax………………………………………  e-mail…………………………………………………... 

 

2. Status prawny organizacji  /data rejestracji, nr i dział rejestru lub wpisu /: 

……………………………………………………………………………………………………... 
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II. Informacja o kandydacie 

 

Nazwisko………………………………Imiona /1/………………………/2/ ……………………. 

Adres  zamieszkania /kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/…………................................. 

Dyscyplina  sportu..………………………………………………………………………………... 

Miejsce nauki /nazwa szkoły, rok nauki/ ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

Nr  PESEL ………………………….   NIP  ……………………………. 

Sposób kontaktu / nr telefonu, fax , e-mail/……………………………………………………….. 

 

III. Uzasadnienie wniosku /osiągnięcia za  ostatni rok/ 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Opinia – poparcie kandydata : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………………….…                                                 ………………………………….. 

/podpis i pieczątka opiniującego/                                               /podpis i pieczątka wnioskodawcy/ 
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Do wniosku należy dołączyć: 

 

1. aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrowego (w przypadku klubów sportowych wpis do 

rejestru  prowadzonego przez Starostę Poznańskiego), 

2. zaświadczenie o  odbywaniu nauki przez zawodnika, 

3. zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku  Sportowego  potwierdzające osiągnięte wyniki 

sportowe, 

4. zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku  Sportowego Osób Niepełnosprawnych 

potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe, 

5. zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku  Sportowego  o przynależności do Kadry, 

6. zaświadczenie z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego o przynależności do Kadry, 

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
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………………………………………….. 

         miejscowość i data 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

2016r, poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu złożenia wniosku 

o przyznanie stypendium sportowego. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 

U. 2016 poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że: 

 

  -  Administratorem danych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” ul. Leśna 6  

62-004 Czerwonak, 

  -  Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem, 

  -  Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, 

  -  Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

   - Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ………………………………………….. 

                                                                                           podpis kandydata/ opiekuna prawnego 

 


