
 
……………………………………….……...     
/pieczątka organizacji wnioskującej/ 

 

………………………………………..…… 
/miejscowość i data/ 

 
 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego 

 
 

Data złożenia wniosku ………………………… 
 

Nr wniosku …………………………….………..…. 

wypełnia Urząd Gminy Dopiewo  

 
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/: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
II. Informacja o zawodniku/zawodniczce  

 

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

Data Urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania na pobyt stały /kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/ 

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

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

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

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

 

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



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

 

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

 

 

III. Uzasadnienie wniosku /osiągnięcia za ostatni rok/  

 

 

Zawodnik/zawodniczka brał/-ła udział w szkoleniu kadry:   

wojewódzkiej                            narodowej                     nie było powołania do żadnej kadry 

 

Zawodnik/zawodniczka uczestniczył/-ła w:                    TAK             NIE  

Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich  

Mistrzostwach Świata w kategoriach młodzieżowych  

Mistrzostwach Europy w kategoriach młodzieżowych  

 

Zawodnik/zawodniczka jest medalistą/-stką: 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

Mistrzostw Polski  

                                                                                                                                      TAK                 NIE 

Udział zawodnika/zawodniczki w turnieju finałowym Mistrzostw Polski * 

Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe 

* dotyczy gier zespołowych  

 

Opis, miejsce startów w zawodach, osiągnięcia. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. Opinia – poparcie kandydata: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 

…………………………………………….…    ……………………………………………….. 
            /podpis i pieczątka opiniującego/                                 /podpis i pieczątka wnioskodawcy/ 

 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
1. Aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrowego (w przypadku klubów sportowym 
wpis do rejestru prowadzonego przez Starostę Poznańskiego) 
2. Zaświadczenie o odbywaniu nauki przez zawodnika 
3. Zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o przynależności do 
Kadry 
4. Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika/zawodniczki  

- o stałym zameldowaniu na terenie Gminy Dopiewo kandydata do stypendium. 
- o niepobieraniu stypendium sportowego z innego samorządu terytorialnego niż 

              Gmina Dopiewo oraz województwo wielkopolskie przez kandydata do stypendium.  
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Gminy Dopiewo 
/zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz.833/. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie. 


