
 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE  
 

Część A (wypełnia zawodnik) 

1. DANE PERSONALNE ZAWODNIKA 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 
 

 
 

         

PESEL 

 

           

Uprawiana dyscyplina sportowa  

Imię i nazwisko rodziców
1
 Matka: Ojciec: 

Dane kontaktowe rodziców
1 

(telefon) 
Matka: Ojciec: 

 

 

 

Adres zamieszkania  

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta       
 

     

Gmina  

Urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania 

Nazwa   

Adres  

Rachunek bankowy na przekazanie ewentualnego stypendium 

Numer rachunku 

    
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego 

 

                                                 
1
proszę wypełnić w przypadku zawodnika niepełnoletniego 



2. DANE KLUBU SPORTOWEGO, DO KTÓREGO PRZYNALEŻY ZAWODNIK
2
 

Nazwa klubu 

sportowego 

 

Adres klubu 

sportowego 

 

Dane kontaktowe 
(telefon) 

 

 

 

 

 

     ......................................                                                                                ……………………………. 
            (miejscowość, data)                                                                                                                            (podpis zawodnika  

                                                                                                                                                    lub rodzica niepełnoletniego zawodnika) 
 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Oświadczam, że podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie oświadczam, że o zmianach w stosunku 
do stanu faktycznego wskazanego we wniosku niezwłocznie zawiadomię Wójta Gminy Długołęka. 

 

 
 

 

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

           (miejscowość, data)                                                                                                                              (podpis zawodnika  

                                                                                                                                                    lub rodzica niepełnoletniego zawodnika) 
 

 

 

 

 

Część B (wypełnia wnioskodawca) 

1. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKA, UZYSKANE W OKRESIE 12 MIESIĘCY 

KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU 

 I-VI indywidualne miejsce na Igrzyskach Olimpijskich,  Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, 

Pucharze Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games, Mistrzostwach Europy, 

Pucharze Europy, Uniwersjadzie, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Grand Prix Polski, 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

 I-VI indywidualne miejsce na zawodach makroregionalnych, 

 I-III indywidualne miejsce na mistrzostwach województwa,  

 zawodnik w drużynie, która zajęła I-VI miejsce na Igrzyskach Olimpijskich,  Paraolimpijskich, 

Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games, 

Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Uniwersjadzie,  

 zawodnik w drużynie, która zajęła medalowe miejsce (I-III) na Mistrzostwach Polski, Pucharze 

Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

 zawodnik w drużynie, która zajęła medalowe miejsce (I-III) na zawodach makroregionalnych, 

 zawodnik w drużynie, która zajęła medalowe miejsce (I-III) na mistrzostwach województwa, 

 członek kadry narodowej 
 (proszę zaznaczyć właściwe) 

                                                 
2
proszę wypełnić w przypadku przynależności do klubu sportowego 



Opis osiągnięć sportowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa wnioskodawcy  

Adres wnioskodawcy  

Dane kontaktowe 
(telefon) 

 

Wnoszę o przyznanie stypendium dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe dla: 

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

(imię i nazwisko) 

 
 

 

      ……......................................                                                          …………………………………. 
           (miejscowość, data )                                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki (potwierdzone za zgodność z oryginałem): 
1) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, wystawione przez podmioty określone w § 4 ust. 3 i 

4 uchwały nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i 

pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 
1066 ze zm.), 

2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki, 

3) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego3. 
4) klauzula RODO. 

 

Podpisy:  

W zależności od osoby składającej wniosek podpisy składa: 

1) macierzysty klub sportowy zawodnika, 

2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy, 
3) pełnoletni zawodnik,  

4) rodzic, jeśli zawodnik jest niepełnoletni, 

5) dyrektor szkoły, do której uczęszcza zawodnik. 

                                                 
3
proszę dołączyć w przypadku przynależności do klubu sportowego 

 



Załącznik do wniosku    
o stypendium sportowe   

 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, do postępowań 
prowadzonych na zasadach wynikających z k.p.a. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce, 
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 3230203, e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl 
 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Długołęka, którym jest spółka Leśny i 
Wspólnicy sp. z o.o. Z inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@gmina.dlugoleka.pl 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa. Podstawą prawną są przepisy: 

 Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2019 poz. 1133 ze 
zm.)  

 Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. 2019 poz. 1468 ze zm.) 

 Uchwała nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1066 ze zm.)  

 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 
stosownych umów zawartych z Gminą Długołęka. 
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych przez Administratora. 

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, 
sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach 
wynikających z RODO. 
 
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku 
nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana 
danych osobowych, w tym profilowaniu. 
  
 
 
 
 

Zapoznałem/am się dnia ……………… r.  
 

…………………………………………….   
(podpis)    

 

mailto:iod@gmina.dlugoleka.pl

