
…..................................................                                                                                                                 ….................................................................
         wnioskodawca                                                                                                                                                       data, miejscowość

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Lublińca

o przyznanie stypendium sportowego

Informacja na temat zawodnika 

Imię i nazwisko:....................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: …................................................................................................................

Adres /ulica, miejscowość, kod poczt./:    ….................................................................................................

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

Klub sportowy /pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem/:

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

Wyniki  sportowe  osiągnięte  w  indywidualnej  dyscyplinie  sportu  lub  grach  zespołowych
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w tym udział  w  Igrzyskach
Olimpijskich,  Mistrzostwach  Świata,  Mistrzostwach   Europy,  Igrzyskach  Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Polski i zajmowane miejsca z poprzedniego roku kalendarzowego. 

Lp. Nazwa imprezy
/olimpiady, zawodów.../

Miejsce
/olimpiady,
zawodów.../

Data
/olimpiady,
zawodów.../

Dyscyplina Osiągnięcie /miejsce.../

      
      



Wnioskodawca: (Dane i adres)
…............................................................................................................................................................

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

….............................................................
 podpis (pieczęć) Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celach związanych z  przyznaniem stypendium sportowego przez
Burmistrza Miasta Lublińca, 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

Opinia Lublinieckiej Rady Sportu:(wypełnia Przewodniczący/ Wiceprzewodniczący Lublinieckiej Rady Sportu)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Decyzja o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium: 
…............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

      podpis Burmistrza 



I. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty (lub ich potwierdzone kopie):
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Mieście Lubliniec;
- powołanie do kadry kraju;
- komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający wynik sportowy zawodnika podpisany przez wnioskodawcę;
- aktualna licencja zawodnicza lub  oświadczenie klubu macierzystego potwierdzające posiadanie przez zawodnika zdolności do
udziału w zawodach sportowych;
- oświadczenie  o uprawianiu sportu na innej podstawie niż umowa o pracę.
II. Wszystkie strony wniosku należy ponumerować oraz spiąć w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie wniosku.
III.  Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe  i za wyniki w sporcie należy składać na dzienniku podawczym
w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu.



Lubliniec, dnia. .....................................

...........................................................
  (Nazwisko i imię zawodnika/czki)

.........................................................
         (adres)

.........................................................
    (nazwa klubu)

Oświadczenie 1

Oświadczam,  że uprawiam sport na innej podstawie niż umowa o pracę.

.......................................................



Lubliniec, dnia .............................

.........................................................
             (pieczęć klubu)

          Oświadczenie 2

W imieniu Zarządu ..................................................................................................

oświadczam, że ................................................................................................................................
(imię i nazwisko zawodnika)

jest zdolny do udziału w zawodach sportowych .

.....................................................
(podpis Prezesa Klubu)


