
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/216/16

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 7 listopada 2016 r.

pieczęć wnioskodawcy 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody/wyróżnienia/stypendium* sportowego Burmistrza Błonia
za wybitne osiągnięcia sportowe w roku ..........

1. Dane osobowe kandydata:

1) Imię i nazwisko kandydata (zawodnika/trenera/działacza*):

...........................................................................................................…………..
2) Nazwa klubu - stowarzyszenia

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

3) Data  urodzenia i PESEL:.................................................................…………...

4) Adres zameldowania: 

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

5) Adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania: 

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

6) Miejsce pracy/szkoły/uczelni.............................................................……………...
7) Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne*
8) zaliczony rok szkolny – studiów...........................................................................….

9) nr telefonu ..............................e-mail .....................................................………….

1a. Nazwa podmiotu i jego adres oraz dane do kontaktu (w przypadku gdy kandydatem do 
wyróżnienia jest osoba prawna/instytucja*)

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

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

2.   Osiągnięcia sportowe uzyskane w roku, którego dotyczy wniosek ………………….

a) osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym
Uzyskane miejsce, pełna nazwa zawodów, data zawodów (dzień, miesiąc, rok)



……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym
Uzyskane miejsce, pełna nazwa zawodów, data zawodów (dzień, miesiąc, rok)

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3. Osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodnika w roku ……., za który ostatnio pobierał/ 
pobiera stypendium burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe (dotyczy zawodnika ponownie 
zgłaszanego do stypendium burmistrza)
Uzyskane miejsce, pełna nazwa zawodów, data zawodów (dzień, miesiąc, rok)

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

4. Potwierdzenie związku sportowego 
Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodnika. 
…………………………………………………………………………………………………..

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

…………… ……… ………………………………………….
miejscowość   data pieczęć i podpis przedstawiciela władz

właściwego polskiego związku sportowego 
lub właściwej organizacji krajowej 
zajmującej się sportem niepełnosprawnych  

___________________________________________________________________________

5. Informacje dodatkowe/załączniki:

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

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

…………… ………   ………………………………….
miejscowość   data pieczęć i podpis wnioskodawcy 



___________________________________________________________________________

6. Oświadczenie kandydata:
1) Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych 
w przypadku otrzymania nagrody/wyróżnienia/stypendium*.

……………………………………………
podpis kandydata do 
nagrody/wyróżnienia/stypendium* 

2) Pobieram lub pobierałem stypendium sportowe/Nie pobieram i nie pobierałem stypendium 
sportowego*

Ostatnio otrzymane stypendium zostało przyznane na okres:  

…………………………………………………….
data (od....….do....…)

przez…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………
podpis kandydata do stypendium 

__________________________________________________________________________

7. Wniosek zaopiniowano (data):    …………………………………………………............

………………………………………………...
Pieczęć i podpis Naczelnika Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu bądź merytorycznie 
odpowiedzialnego pracownika Wydziału

___________________________________________________________________________

Pouczenie do wniosku w przypadku ubiegania się o stypendium:

Zgodnie z przepisami, wniosek musi być opatrzony pieczątką i podpisem przedstawiciela władz klubu:
· właściwego polskiego związku sportowego (np. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej)

lub
· właściwej organizacji krajowej, zajmującej się sportem niepełnosprawnych.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wysokie wyniki sportowe uzyskane we wszystkich kategoriach 
wiekowych (młodzik, junior, młodzieżowiec, senior), w następujących rodzajach współzawodnictwa:

Igrzyska Olimpijskie (1-8 miejsce) lub paraolimpijskie (1-8 miejsce)
Mistrzostwa Świata (1-8 miejsce)
Mistrzostwa Europy (1-8 miejsce)
Mistrzostwa Polski (1-3 miejsce)
bądź
uczestniczenie w co najmniej trzech zawodach rangi krajowej lub wyższej (I-III miejsce)

Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę zawody pucharowe, mistrzostwa innych krajów (np. 
Mistrzostwa Słowacji), mistrzostwa regionalne (np. Mistrzostwa Mazowsza) czy Mistrzostwa Polski Szkół 
Wyższych itp.



Załączniki do wniosku w przypadku ubiegania się o stypendium:

1) plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy
2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez zawodnika uprawnień do udziału w zawodach; 
3) opinię i potwierdzenie przez właściwy polski związek sportowy, wymaganego wyniku sportowego;
4) opinię lub informację prezentującą postawę zawodnika w środowisku (szkoła i klub);
5) aktualny wyciąg z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy

*właściwe podkreślić


