WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego dla młodzieży
„FUNDACJI MARIUSZA WLAZŁEGO”
nr wniosku....................

data wpłynięcia wniosku..........................

(wypełnia Zarząd Fundacji)

(wypełnia Zarząd Fundacji)

Dane Kandydata do Stypendium
Imię (Imiona) Kandydata:
Nazwisko Kandydata:
Data Urodzenia Kandydata
Miejsce Urodzenia Kandydata
PESEL/ Płeć Kandydata
Telefon stacjonarny Kandydata
Telefon komórkowy Kandydata
Adres e-mail Kandydata

KOBIETA/MĘŻCZYZNA

Adres Zamieszkania Kandydata
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Dane osoby wnioskującej o przyznanie stypendium kandydatowi

Wnioskodawcą jest rodzic/przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny niepełnoletniego kandydata (ucznia), lub sam stypendysta jeśli jest pełnoletni

Imię (imiona) wnioskodawcy
Nazwisko wnioskodawcy
Adres e-mail wnioskodawcy
do korespondencji elektronicznej
w sprawie o przyznanie stypendium
Adres korespondencyjny wnioskodawcy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
we wniosku o przyznanie stypendium gromadzonych na potrzeby rekrutacji i realizacji projektu
"Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego" zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
Zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż 2 tygodnie od zaistnienia zmiany, pisemnego
informowania Fundacji Mariusza Wlazłego, o wszelkich zmianach danych osobowych, a w
szczególności danych kontaktowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, ze podane przeze
mnie we wniosku oraz załączonych do niego dokumentów dane są prawdziwe.
Oświadczam, ze adres e-mail wskazany we wniosku jako "adres e-mail wnioskodawcy do
korespondencji elektronicznej w sprawie o przyznanie stypendium" jest w mojej wyłącznej dyspozycji i
nikt nie ma prawa do korzystania z tego adresu bez mojej zgody i oświadczam, ze zobowiązuje się do
jego bieżącego monitorowania, przynajmniej raz w tygodniu, w okresie do otrzymania pisemnej decyzji
o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.

…....................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Na kompletny wniosek składają się niżej wymienione dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla młodzieży „FUNDACJI MARIUSZA
WLAZŁEGO”,
b) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów,
c) oświadczenie trenera/nauczyciela wychowawcy,
d) zaświadczenia o pobierania nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub średniej oraz
kserokopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy składającego wniosek o przyznanie
stypendium w imieniu ucznia,
e) kserokopii dokumentów uwiarygadniających osiągnięcia dziecka w sporcie (np. ze szkoły, klubu
sportowego) lub opinii trenera/ opiekuna sportowego/ nauczyciela wychowania fizycznego/
wychowawcy klasy,
f) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za
poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenia rodziców o pozyskiwanych dochodach.

