
                                       Załącznik Nr 1do uchwały Nr VII/49/2011  
                    Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
                    z dnia 30 czerwca 2011 r. 
 
 
 
 
…………………………………………………    ………………………………… 
  Wnioskodawca, adres, telefon kontaktowy      Miejsce i data 
 
 

W N I O S E K 
o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe  

 
I. Dane osobowe kandydata 
 
Nazwisko …………………………………… 
 

 
Imię (imiona)……………………………………………… 

 
Imię ojca i matki 

 

 
Data i miejsce urodzenia 

 

 
Adres zamieszkania  ( kod pocztowy, 
miejscowość, ulica ) 

 

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania 

 

PESEL 
 

 

 
Numer rachunku bankowego 

 

 
Numer telefonu, e-mail 

 

II.  Dane sportowe 
1.  

Uprawiana dyscyplina sportu/konkurencja 
 
 
 

2.  
Reprezentowany klub sportowy 

 
 
 

3.  
Szkolący trener/ instruktor 

 
 
 
 

4.  
Telefon , e-mail trenera/instruktora 

 
 
 

5. Osiągnięcia sportowe ( * - zakreślić właściwe ) 
1) Zajęcie  od 1 do 8 miejsca w igrzyskach olimpijskich, 

Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub mistrzostwach świata; 
TAK* NIE* 

2) zajęcie od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach Europy lub pucharze 
świata; 

TAK* NIE*  

3) zajęcie od 1 do 4 miejsca w pucharze Europy lub Olimpijskim 
Festiwalu Młodzieży Europy; 

TAK* NIE* 

4) zajęcie od 1 do 8 miejsca w mistrzostwach Polski lub 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

TAK* NIE* 

5) zajęcie od 1 do 4 miejsca w pucharze Polski w sportach 
indywidualnych; 

TAK* NIE* 

6)  zajęcie od 1 do 4 miejsca w ogólnopolskich turniejach 
klasyfikacyjnych; 

TAK* NIE* 



7) zajęcie od 1 do 6 miejsca w generalnej punktacji właściwego 
polskiego związku sportowego;  

TAK* NIE* 

8) udział co najmniej w ćwierćfinałach mistrzostw Polski w grach i 
konkurencjach zespołowych; 

TAK* NIE* 

9) powołanie zawodnika do kadry narodowej (dotyczy także gier 
zespołowych) 

TAK* NIE* 

6. Osiągnięcia sportowe w okresie 
od …………….. do  …………………………roku 

L.p. pełna nazwa imprezy data i miejscowość zajęte miejsce kategoria wiekowa 

1)     

2)     

3)     

 Opisowo w przypadku powołania zawodnika do kadry narodowej 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach związanych z 
przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych          
( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) 
 
 
                                                                                         ………………………………………………… 
                                                                                         czytelny podpis zawodnika, a przypadku osoby                 
                                                                                          niepełnoletniej – rodzica/opiekuna prawnego 

 
Załączniki: 
1) harmonogram  szkolenia zawodnika w roku otrzymywania stypendium; 
2) potwierdzenie przez właściwy związek sportowy osiągnięć sportowych zawodnika wykazanych we wniosku; 
3) PIT  2C; 
4) oświadczenie zawodnika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ( załącznik nr 2 do uchwały); 
5)  ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pieczęć właściwego klubu    ………………………………………………… 

Podpis/y wnioskodawcy( w przypadku klubu osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu wnioskodawcy) 


