WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO MIASTA SOSNOWCA
UWAGA:
1. Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem drukowanym, w każdej pozycji wniosku.
2. Jeżeli którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy osoby fizycznej, która osiągnęła wynik sportowy wskazany
w § 2 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca (dalej: „kandydat”), lub wnioskodawcy, należy wpisać: „nie dotyczy”.

Prezydent Miasta Sosnowca
za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41 – 200 Sosnowiec
I Informacja o wnioskodawcy1:
1. Imię i nazwisko:
....................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ulica ............................................................................................. nr ........................................
kod pocztowy ........... – .................... miejscowość ..............................................................
3. Dane kontaktowe:
nr telefonu ....................................................... e – mail ........................................................
II Informacja o kandydacie:
1. Imię i nazwisko:
....................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ulica ............................................................................................. nr ........................................
kod pocztowy ........... – .................... miejscowość ..............................................................
3. Dane kontaktowe:
nr telefonu ....................................................... e – mail ........................................................
4. PESEL:
5. Nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego działalność sportową zrzeszającego kandydata:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
III Informacja o osiągniętym wyniku sportowym2:
1. Nazwa zawodów, miejsce
.................................................................................................................................
i termin rozegrania zawodów3: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Nazwa organizatora zawodów: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa,
3.1. senior5
w której kandydat osiągnął
3.2. młodzieżowiec5
wynik sportowy4:
3.3. junior5
3.4. junior młodszy5
3.5. kadet5
3.6. młodzik5
1
2
3
4
5

Wniosek składa pełnoletni kandydat lub przedstawiciel ustawowy małoletniego kandydata. Nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnoletni
kandydat.
Należy podać jeden wynik sportowy, biorąc pod uwagę Regulamin przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiący
załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta
Sosnowca.
Należy podać pełną, oryginalną nazwę zawodów, bez używania skrótów, nazewnictwa potocznego itp.
Dotyczy sportów innych niż sport elektroniczny.
Zaznaczyć właściwe.
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4. Dyscyplina sportu/tytuł
w sporcie elektronicznym,
w której/którym kandydat
osiągnął wynik sportowy:
5. Wynik sportowy osiągnięty
przez kandydata:
6. Wynik sportowy osiągnięty
w ramach:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6.1. powołania do kadry narodowej przez polski związek sportowy
– dotyczy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie,
Igrzyska Głuchych, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy 6;
6.2. współzawodnictwa sportowego organizowanego i prowadzonego
przez międzynarodową organizację sportową lub na zlecenie
międzynarodowej organizacji sportowej, do której należy polski związek
sportowy – dotyczy zawodów rangi: puchar świata, puchar Europy 6;
6.3. współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie organizowanego i prowadzonego przez polski związek
sportowy – dotyczy zawodów rangi: mistrzostwa Polski6;
6.4. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – mistrzostw Polski
w kategorii: junior młodszy6;
6.5. współzawodnictwa sportowego organizowanego zgodnie
z regułami ustanowionymi przez polski związek sportowy – dotyczy
zawodów rangi: mistrzostwa województwa śląskiego6;
6.6. powołania przez organizatora współzawodnictwa w sporcie
elektronicznym6.
6.7. współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych6, 7.

IV Nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego działalność sportową, dla którego został
osiągnięty wynik sportowy8:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Oświadczenie
Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i pozbawiania Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca (Dz.Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 6483) i w całej rozciągłości go akceptuję.
Sosnowiec, dnia ........................................

.............................................................................
(podpis pełnoletniego kandydata
lub przedstawiciela ustawowego małoletniego kandydata)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
6
7
8

Zaznaczyć właściwe.
Dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca
Należy wypełnić, jeżeli wynik sportowy został osiągnięty dla podmiotu prowadzącego działalność sportową innego niż podmiot prowadzący działalność
sportową zrzeszający kandydata.
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rozporządzenie o ochronie danych) zostałam/zostałem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu poinformowana/poinformowany i zapoznałam/zapoznałem się oraz przyjmuję do wiadomości
treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku.
Oświadczam, że niniejszą zgodę wyraziłam/wyraziłem nieodpłatnie.
Sosnowiec, dnia ........................................

.............................................................................
(podpis pełnoletniego kandydata
lub przedstawiciela ustawowego małoletniego kandydata)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich/mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną, to jest na wykorzystanie:
– imienia i nazwiska,
– wizerunku,
– informacji na temat osiągniętych wyników sportowych,
– informacji na temat zrzeszających podmiotów prowadzących działalność sportową
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41
w celu niezbędnym dla prowadzenia działań promujących Stypendium Sportowe Miasta Sosnowca zgodnie
z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgodnie z treścią art. 13 cytowanego wyżej Rozporządzenia zostałam/zostałem przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu poinformowana/poinformowany i zapoznałam/zapoznałem się
oraz przyjmuję do wiadomości treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania wyżej wymienionych
danych osobowych. Oświadczam, że niniejszą zgodę wyraziłam/wyraziłem nieodpłatnie.
Sosnowiec, dnia ........................................

.............................................................................
(podpis pełnoletniego kandydata
lub przedstawiciela ustawowego małoletniego kandydat

Załączniki:
1. Informacja na temat osiągniętego przez kandydata wyniku sportowego, wystawiona przez:
1.1. polski związek sportowy lub organizatora współzawodnictwa sportowego – dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca, osiągniętego
przez kandydata niezrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność sportową,
1.2. polski związek sportowy lub organizatora współzawodnictwa sportowego lub podmiot prowadzący działalność sportową
i zrzeszający kandydata – dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3 Regulaminu przyznawania
i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca, osiągniętego przez kandydata zrzeszonego
w podmiocie prowadzącym działalność sportową,
1.3. organizację pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego lub organizatora współzawodnictwa w sporcie elektronicznym – dotyczy wyniku
sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca,
osiągniętego przez kandydata niezrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność w obszarze sportu elektronicznego,
1.4. organizację pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego lub organizatora współzawodnictwa w sporcie elektronicznym
lub podmiot prowadzący działalność w obszarze sportu elektronicznego i zrzeszający kandydata - dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca, osiągniętego
przez kandydata zrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność w obszarze sportu elektronicznego zawierająca w szczególności dane dotyczące
spełnienia przez wynik sportowy wymogów, o których mowa w § 2 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca.
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