
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/109/11

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Data złożenia wniosku ……………………..

Nr wniosku………………............................

Burmistrz Miasta 
Aleksandrowa Kujawskiego
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy:………………………………………...………….............................................................................................

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

2. Adres wnioskodawcy : 

Ulica ……………………………….…………… nr………………………….......................................

 Kod pocztowy …………………………….…… Miejscowość ………………...................................

 Nr telefonu…………………………………..….............................................. 

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

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………...………...........................................................

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………….........................................................................................

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………...........................................................................................

4. PESEL………………………………………………………………………..........................................................................................

5. NIP …………………………………………………………………………..........................................................................................

6. Nr rachunku bankowego …………………………………………………….........................................................................................

7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja……………………………………..............................................................................................

8. Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….............................................................................

9. Klasa sportowa……………………………………………………………………….............................................................................

10. Nazwisko i imię trenera ………………………………………………………………........................................................................



11. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane obecnie - podać rok, wysokość 
i czas przyznania:
………………………………………………………………………………………….............................................................................
.

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

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA (z 12 ostatnich miesięcy)

1. Wymienić osiągnięcia sportowe określone w § 4  uchwały.

l.p.
Nazwa 

imprezy

Data i 
miejsce 
imprezy

Dyscyplina Konkurencja 

Kategoria
wiekowa 
w  jakiej 
zawodnik 
starował

Wynik

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

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

2. Przynależność do kadry olimpijskiej/narodowej/wojewódzkiej.

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

3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych na najbliższy sezon sportowy.

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

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

(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  związanych  z  przyznaniem  stypendium  
sportowego przez Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o  
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r, Nr. 101, poz.926 z późn. zm.) 

......................................... .........................................................
miejscowość,  data podpis zawodnika

Załączniki:
1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat z zawodów), jak również potwierdzające   przynależność 
zawodnika do kadry narodowej, wojewódzkiej.
3) oświadczenie zawodnika o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.
4) oświadczenie zawodnika o  niepobieraniu stypendium z budżetu państwa lub od innych jednostek samorządu terytorialnego.


