Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007.VII.49.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE
jednorazowego stypendium dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Część A (wypełnia zawodnik)
1. Dane zawodnika
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Uprawiana dyscyplina sportowa
Imię i nazwisko rodziców (1 )

Matka:

Dane kontaktowe rodziców (1 )
(telefon)
Ulica

Adres zamieszkania

Nr domu / nr mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy

Urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania
Nazwa
Adres
Numer rachunku bankowego na które przekazane ma być stypendium
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

2. Dane klubu sportowego, do którego przynależy zawodnik (2)
Nazwa klubu sportowego
Adres klubu sportowego
Dane kontaktowe
(1) wypełnić w przypadku zawodnika niepełnoletniego
(2) wypełnić w przypadku przynależności do klubu sportowego

Ojciec:

Część B (wypełnia wnioskodawca)
1. Osiągnięcia sportowe zawodnika,
poprzedzających złożenie wniosku

uzyskane

w

okresie

12

miesięcy

kalendarzowych

1. wyniki sportowe osiągnięte w sportach indywidualnych:
1) miejsca medalowe, udział w :
- Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
- Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach;
- Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży;
- powołanie do Kadry Narodowej.
2) miejsca medalowe, udział w :
- zawodach makroregionalnych;
- Mistrzostwach Dolnego Śląska;
2. wyniki sportowe osiągnięte w sportach drużynowych:
1) miejsca medalowe, udział w :
- Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
- Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach;
- Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży;
- powołanie do Kadry Narodowej.
2) miejsca medalowe, udział w :
- zawodach makroregionalnych;
- Mistrzostwach Dolnego Śląska;
- właściwe podkreślić
Szczegółowy opis osiągnięć sportowych:

1. Dane wnioskodawcy
Nazwa wnioskodawcy
Imię, Nazwisko
Adres wnioskodawcy
Dane kontaktowe
(telefon)

……...................................... ………………………………….
(miejscowość, data ) (podpis wnioskodawcy)
Załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe,
2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki,
3) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego,
4) inne ……………………………………

