
 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/213/17 

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego 

z dnia 28 kwietnia 2017r. 

 

 

 

............................................................                              .................................., dnia .................    

(imię i nazwisko wnioskodawcy)              (miejscowość)                                   (data) 
 

............................................................ 
                  (adres wnioskodawcy) 

............................................................. 

............................................................. 
            (nr telefonu) 
 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

Burmistrza Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego 
 

 

 
Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium: 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

............................................................................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia: 

..............................................................................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania: 

.................................................................................................................................................................................. 

4. Adres zameldowania (wypełnia się w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny od adresu zameldowania): 

.................................................................................................................................................................................  

5. PESEL: 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

6. Seria i numer dowodu osobistego: 

............................................................................................................................................................................... 

7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać przyznane stypendium sportowe: 

.................................................................................................................................................................................  

_  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _-_  _  _  _ 

8. Nazwa i adres klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik (w przypadku zawodników zrzeszonych): 

..................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. ......................... 



9. Nazwa i adres szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza zawodnik w roku szkolnym 20……/20……... 

(w przypadku zawodników posiadających status ucznia bądź studenta) - wymagane zaświadczenie: 
 

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku kandydata niepełnoletniego): 
 

1. Imię i nazwisko: 

................................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: 

................................................................................................................................................................... 

3. PESEL: 

..................................................................................................................................................................... 

4. Seria i numer dowodu osobistego: 

......................................................................................................................................................................  

 

Osiągnięcia sportowe osoby fizycznej w okresie od..................................................................... 

 

Lp. 

Nazwa imprezy 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Miejscowość 
/olimpiady, 

zawodów…/ 

Kraj 

Termin 

/olimpiady, 

zawodów…/ 

Dyscyplina Konkurencja 
Kategoria 

wiekowa 

Zajęte 

miejsce 

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

  
 
 
 

       

 

 

 

 



Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach 

w stosunku do stanu faktycznego wynikających z wniosku zawiadomię Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia 

Chełmińskiego  niezwłocznie w miesiącu, w którym zaszła zmiana. 

 

 

 

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

        (miejscowości, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium 

sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2135 z późn. 

zm.) oraz na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznanym stypendium lub ewentualnym jego 

pozbawieniu. 

 

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

        (miejscowości, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

W przypadku przyznania stypendium sportowego Burmistrza Miasta i Gminy  Radzynia Chełmińskiego zobowiązuje się 

do dostarczenia do 15 września 20.....r., a w przypadku studentów do 15 października 20…. r. zaświadczenia o 

kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 20……..    /20…….. 

 

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

        (miejscowości, data)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

       Załączniki do wniosku: 
 

1. Opinia klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik potwierdzająca osiągnięte wyniki sportowe; 

2. Opinia dyrektora szkoły, której uczniem jest zawodnik potwierdzająca osiągnięte wyniki sportowe (w  przypadku 

zawodników niezrzeszonych); 

3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej wydane przez dyrektora placówki lub upoważnioną 

przez niego osobę; 

4. Poświadczenie zamieszkania potwierdzające zameldowanie na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych; 

 

 

 


