
Załącznik nr 1 do Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 

dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych 

za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 

 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Nazwa wnioskodawcy ………………………………………………………………………… 

2. Adres i dane kontaktowe 

 kod pocztowy …………………………...... miejscowość ………………………………….. 

 ulica ……………………………………… województwo ………………………………… 

 Nr tel. …………………………………… e-mail …………………………………………. 

  

  Podpis wnioskodawcy 

II. Dane osobowe kandydata do stypendium: 

1.  Imię (imiona) i nazwisko ……………………………….……………….……………………... 

2.  Imię matki i ojca * ……………………………………………………………………………………………….. 

3.  Data urodzenia ………………………………………..……………….……………………….. 

4.  Adres zamieszkania: 

 kod pocztowy ……………………………..                         miejscowość .……………………………. 

 ulica  ……………………………………… województwo .…………………………... 

 nr tel..: …………………………………….  e-mail …………………………………… 

5.  Adres zamieszkania do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania: 

 kod pocztowy ………………….………….                                   miejscowość ………….……..…………… 

6.  ulica … ……………………………………. województwo ……………….……………. 

6. Informacja o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki ………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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III. Dane sportowe kandydata do stypendium: 

 
sport olimpijski/konkurencja ……………….…………..………………………………….…. 

 
kategoria wiekowa …………………………………….….……………..……………………. 

 
imię i nazwisko trenera ……………………..……………………..…………………………… 

   

  IV. 
Charakterystyka osiągnięć sportowych kandydata do stypendium – osiągnięcia 

sportowe w roku poprzedzającym złożenie wniosku (nazwa i data zawodów, uzyskane 

miejsca, itp.) 

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

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

                        

 

                                                     data i czytelny podpis zawodnika  

lub osoby upoważnionej  

 

 V. 

 

Oświadczenia 

1.  

 

Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do niezwłocznego 

informowania Burmistrza Miasta Przeworska o okolicznościach mogących mieć wpływ  

na pozbawienie stypendium sportowego.. 

  

2.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

 

 
  data i czytelny podpis zawodnika  

/w przypadku osoby niepełnoletniej -  

rodzica opiekuna prawnego 
 

  

 

 

Załączniki: 

1) dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium 

2) oświadczenie osoby fizycznej pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego. 

 

VI. Adnotacje urzędowe: 
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