
Załącznik nr 3
do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego

dla zawodników, osiągających wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy (klub, związek sportowy):

…………………………………………..……………………………………………

2. Dane teleadresowe:

Ulica ………………………………………..…………….. nr ………

Kod pocztowy  … - ……   Miejscowość ………………………………

Telefon kontaktowy ………………….

Fax ………………………………………   e-mail………………………………

 

.………………………………...…..
      (podpis i pieczęć wnioskodawcy)

II. Dane osobowe zawodnika:

1. Imiona i nazwisko……………………………………………………………………….
      Nazwisko rodowe………………………………………………………………………
2. Imiona rodziców………………………………………………………………………...
3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..……………………
4. Adres zameldowania ……………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania …………………………………………………….……………….
6. PESEL………………………..…    NIP ……………………………………….
7. Nazwa banku i nr oddziału………………………………………………………………
8. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………..
9. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..
10. Nazwa urzędu skarbowego……………………………………………………………..

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych

1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) …………………………………….....................
2. Kategoria wiekowa  …………………………………………………………………….
3. Klasa sportowa…………………………………………………………………………..
4. Nr licencji zawodniczej …………………………………………………………………
5. Nazwisko i imię trenera klubowego…………………………………………………….
6. Nazwa klubu/stowarzyszenia, do którego należy zawodnik



7. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika w ostatnich dwóch latach - podać rok, wy-
sokość i czas przyznania:

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

IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku  …………….

1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawo-
dów:

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

2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej w roku bieżącym: 

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

V. Plan startów i przygotowań na rok wnioskowanego stypendium.  

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

VI.  Oświadczenia:

1.  Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania 
stypendium.

 
………………………………….……………………………………
 (podpis zawodnika lub podpis prawnego opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej) 

2.  Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  informowania  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz
o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika stypendium sportowego.

……………………………..…….. ……………………………..……..
 ( podpis zawodnika)               ( podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:
1.  Dokumenty  dotyczące  osiągnięć  kandydata  potwierdzone  przez  okręgowe  związki 
sportowe  (potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopia  protokołu  z  wynikami 
zawodów,  certyfikaty  potwierdzone  przez  odpowiednie  organizacje  i  związki  sportowe w 
przypadku ustanowienia wysokich osiągnięć sportowych za granicą).
2. Dokumenty, potwierdzające przynależność kandydata do klubu sportowego.



__________________________________________________________________
/nie wypełniać/
Wniosek Komisji do spraw Stypendiów Sportowych

Uzasadnienie przyznania / odmowy przyznania* stypendium sportowego.

Na  posiedzeniu  w  dniu  ..............................  Komisja  do  spraw  Stypendiów 
Sportowych sformułowała wniosek do Burmistrza Miasta i  Gminy w Swarzędzu o 
przyznanie / odmowę przyznania* stypendium dla:

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

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

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

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

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Komisji:

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

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

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

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

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


