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Data wpłynięcia wniosku1  …………………………… 

  
Numer wniosku …………………… 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

 III edycja  

Fundusz Natalii Partyki 

 

Imię i nazwisko 2  

Data urodzenia  

Adres  

Obywatelstwo  

Nr telefonu  

Adres e-mailowy  

 

Dyscyplina sportowa 
kandydata 

 

Nazwa klubu sportowego,  
kandydata 

 

Numer licencji polskiego 
związku sportowego 

(jeśli posiadasz) 

 

Imię i nazwisko trenera 
kandydata 

 

 

 

1. Podaj link do filmiku prezentuj ącego Ciebie jako kandydata/tk ę do stypendium  
i uzasadniaj ącego dlaczego to wła śnie TY powiniene ś/aś otrzyma ć stypendium  
z Funduszu Natalii Partyki. (filmik może trwać maks. 1 min i jest niezbędnym 
elementem składanego wniosku) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wypełnia Organizator 
2 Dodatkowo, w przypadku gdy kandydat do stypendium jest niepełnoletni, prosimy o podanie również 
imienia i nazwiska opiekuna prawnego kandydata oraz kontaktu do niego 

 



2 
 

2. Zaznacz „x” obok wybranej odpowiedzi: 
 

 TAK NIE 

Czy posiadasz licencje 
polskiego zwi ązku sportowego? 

  

 

 

3. Zaznacz „x” obok wybranej odpowiedzi: 
 

 TAK NIE 

Czy posiadasz orzeczenie  
o niepełnosprawno ści?   

 

W przypadku kandydatów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, konieczne 
jest załączenie jego skanu do składanego wniosku. 

4. Jaki był średni miesi ęczny dochód netto przypadaj ący na jednego członka 
rodziny w Twoim gospodarstwie domowym w 2016 r. (potwierdzony przez 
załączony do wniosku skan zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)? Podaj liczb ę 
członków gospodarstwa domowego. 

Średni miesi ęczny dochód netto  
w poprzednim roku przypadaj ący na 

jednego członka rodziny w gospodarstwie 
domowym 

Liczba członków rodziny  
w gospodarstwie domowym 

  

 

5. Podaj w punktach Twoje najwi ększe osi ągni ęcia sportowe w ci ągu ostatnich 2 
lat. (maks. 5) Podaj nazwę zawodów, kategorię, w której startował kandydat, miejsce 
zawodów i miejsce uzyskane w kwalifikacjach, i termin. W przypadku sportów 
zespołowych zaznacz na liście Twoje indywidualne osiągnięcia. 

 Nazwa zawodów Kategoria Miejsce 
zawodów 

Miejsce w 
kwalifikacji 

Termin 
zawodów 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.      
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6. Czy napotykasz na trudno ści w rozwoju Twojej kariery sportowej?  Je śli tak, to 
wymie ń w punktach konkretne problemy. (maks. 3) 

 

7. Jakie s ą Twoje cele zwi ązane z rozwojem kariery sportowej w ci ągu najbli ższych 
 2 lat? (maks. 800 znaków ze spacjami) 

 

8.  W jaki sposób wykorzystałby ś/abyś otrzymane stypendium? Podaj w punktach 
plan wydatkowania stypendium. W III edycji Konkursu stypendium wynosi 10 000 zł. 
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9. Czy w ci ągu ostatnich 2 lat przyznano Ci jakie ś stypendium? Je śli tak, to jakie? 
Podaj nazwę programu, rodzaj stypendium, przez kogo było/jest wypłacane, okres 
otrzymywania oraz wysokość. 

 

10. Podaj linki do opublikowanych w Internecie informac ji o Twoich osi ągni ęciach 
sportowych w okresie nie wcze śniej, ni ż 2 lata od dnia zło żenia wniosku. 
(maks. 3 linki) 

 

 

Załączniki do wniosku:  
Zaznacz „x” obok załączanych załączników. 
 

Zaświadczenie Urz ędu Skarbowego o wysoko ści dochodów 
gospodarstwa domowego 

 

Kopia dokume ntu potwierdzaj ącego orzeczenie  
o niepełnosprawno ści 

 

 

Nadesłanie wniosku o stypendium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez kandydata (lub  
w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica/opiekuna) na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych kandydata wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr 
101 poz. 926 z poźn. zm.) i zamieszczenie ich na stronie www.fundusznataliipartyki.pl. 

 

 


