Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

1. Dane wnioskodawcy:
1a. W przypadku pełnoletniego zawodnika/rodzica/opiekuna prawnego*:
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................
Nr telefonu:.............................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica i nr domu:

Gmina:

Województwo:

1b. W przypadku klubu:
Nazwa klubu: ………………………………………………………………………………………….
Nr KRS klubu/wpis do innej ewidencji*: ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko prezesa klubu: ………………………………………………………………………..
Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby:
Miejscowość:

Ulica i nr domu:

Gmina:

Województwo:

2. Dane zawodnika:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………..…
Nr PESEL: …………………………………………………………………………………………..…
Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………................
Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica i nr domu:

Gmina:

Województwo:

Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły/uczelni/miejsce pracy*:…………………………………………………………………

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnoletni zawodnik/rodzic/opiekun prawny*:
Nazwa reprezentowanego klubu: ..........................................................................................................
Nr KRS/wpis do innej ewidencji*: ..........................................................................................................

Adres siedziby:
Miejscowość:

Ulica i nr domu:

Gmina:

Województwo:

3. Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na konto:

□

Pełnoletniego zawodnika

□ Rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………….
(imię i nazwisko)

Nr konta bankowego:

4. Osiągnięcia sportowe:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
5. Informacja o korzystaniu z innych stypendiów:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku załączam ( zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu – zaznaczyć znakiem „X”):
 udokumentowane osiągnięcia sportowe:
•
•
•
•

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

…………………………………….

………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 1 do Wniosku
…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko pełnoletniego zawodnika/rodzica/opiekuna prawnego*)
……………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych przyjętego
Uchwałą ………………………………. i akceptuję jego postanowienia.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam/nie
wyrażam*

zgody

na

przetwarzanie

moich/mojego

dziecka*

danych

osobowych

.................................................................................................. przez Gminę Namysłów w celu przyznania
(imię i nazwisko )

stypendium sportowego oraz wyrażam/nie wyrażam*

zgody na rozpowszechnianie

wizerunku

mojego/syna/córki* w celach promocyjnych.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
www.namyslow.eu

…………………………………………………………………………..
(czytelny podpis pełnoletniego zawodnika/rodzica/opiekuna prawnego*)

*Niepotrzebne skreślić

