
WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  SPORTOWEGO  DLA
ZAWODNIKA  OSIĄGAJĄCEGO  WYSOKIE  WYNIKI  SPORTOWE  
W           ROKU 1) 

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  SPORTOWEGO  CELOWEGO
W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZAWODNIKA NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE,
IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, MISTRZOSTWA ŚWIATA, MISTRZOSTWA
EUROPY,  POZOSTAŁE  IMPREZY  RANGI  IGRZYSK  OLIMPIJSKICH,
MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY 1) 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię

Nazwisko

Data urodzenia (dd-mm-rrrr) - -

Miejsce urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania 

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy -

Gmina

Adres do
korespondencji 2)

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy -

Gmina

Telefon kontaktowy

E – mail
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2. INFORMACJE O KANDYDACIE

Uprawiania dyscyplina sportu

Kategoria wiekowa

Nazwa klubu w barwach którego osiągnięty
został wysoki wynik sportowy

Adres siedziby klubu
w barwach którego

osiągnięty został
wysoki wynik

sportowy 

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy -

Gmina

Uzasadnienie dla przyznania stypendium

3. WNIOSKODAWCA 1) 

   A   A. Zawodnik (dotyczy pełnoletniego zawodnika wnioskującego o przyznanie stypendium sportowego celowego)

Imię

Nazwisko

Data urodzenia (dd-mm-rrrr) - -

Adres do
korespondencji

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy -

Telefon kontaktowy

E – mail
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B. Klub sportowy (dotyczy klubu sportowego wnioskującego o przyznanie dla zawodnika stypendium za wysokie wyniki sportowe
lub stypendium sportowego celowego)

Nazwa

Imię i nazwisko 
(proszę wpisać osoby

upoważnione do
reprezentowania klubu)

1.

2.

3.

Adres do
korespondencji

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy -

Telefon kontaktowy

E – mail

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego wniosku oraz
poinformowałam/em kandydata do stypendium o ww. klauzuli (jeżeli dotyczy).

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

miejscowość, data         Podpis wnioskodawcy 3)

Załączniki: 
1. Oświadczenie  zawodnika  (Oświadczenie  A)  bądź  przedstawicieli  ustawowych  w  przypadku  zawodnika
niepełnoletniego (Oświadczenie B) – dotyczy wniosków o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe.
2. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta Cieszyna o okolicznościach skutkujących
pozbawieniem stypendium  sportowego  –  dotyczy  wniosków  o  przyznanie  stypendium  za  wysokie  wyniki
sportowe.
3. Dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, zawierający informacje o ilości startujących w danej
konkurencji sportowej zawodników w przypadku zawodów w sportach indywidualnych lub drużyn w przypadku
zawodów w sportach zespołowych, wydany przez klub sportowy, do którego należy zawodnik, właściwy polski
związek sportowy lub inny podmiot organizujący i prowadzący współzawodnictwo w danym sporcie o zasięgu
co najmniej krajowym – dotyczy wniosków o przyznanie stypendium za wysokie wyniki sportowe.
4. Dokument potwierdzający zakwalifikowanie (powołanie) do udziału w imprezie międzynarodowej takiej jak:
igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, pozostałe imprezy rangi
igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, wydany przez właściwy polski związek sportowy lub inny
podmiot organizujący i prowadzący współzawodnictwo w danym sporcie o zasięgu co najmniej krajowym –
dotyczy wniosków o przyznanie stypendium sportowego celowego.
5. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych  – dotyczy wniosków o przyznanie
stypendium za wysokie wyniki sportowe oraz stypendium sportowego celowego.

Przypisy:
1)   należy wybrać odpowiednią pozycję wstawiając znak „X” w danym polu. Jeżeli do dokonanego wyboru przypisane są pola do wypełnienia, należy
je uzupełnić,
2)   należy wypełnić tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania,
3)   w przypadku wniosku składanego przez klub sportowy, wniosek podpisują osoby upoważnione do reprezentowania klubu, wymienione w pkt 3 B.
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