
 
……………………………………….……...     
/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: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

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

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

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

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

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

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

 
V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku, niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendiów sportowych 
Gminy Dopiewo dla młodych sportowców zgodnie z Uchwałą Nr LVII/395/13 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 r z późn. zmianami.  

 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym  
i faktycznym. 

 Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy. 

 Przyjmuję do wiadomości, że Administrator Danych Osobowych tj. Gmina Dopiewo 
może wykorzystać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku  
w celach promocyjnych w środkach przekazu, w szczególności takich jak radio, prasa, 
telewizja, internet. 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 

 
 

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

…………………………………………….… 
data i podpis zawodnika*/trenera 

* W przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni,  
    podpis rodziców lub opiekunów prawnych. 



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.  
 
 
 
 


