
1-podkreślić punkt w którym mowa o osobie, której wniosek dotyczy 

Brak dołączenia do wniosku dokumentów o których mowa powyŜej skutkuje jego odrzuceniem z powodu braków formalnych 

 
 

 
 
 

 
 

WSiT-6 
   Szczecin, dn.…………      

 
  WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI 

      URZĄD MIASTA SZCZECIN 
              Pl. Armii Krajowej 1 
                 70-456 Szczecin 

WNIOSEK  
o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin1: 

 
1) zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę olimpijską  
2) zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę paraolimpijską 
 
A. DANE ZAWODNIKA 
 
1. Nazwisko 
                                

2. Imię (imiona) 
                                

3. Data i miejsce urodzenia (data w formacie DD-MM-RRRR) 

                               

4.Obywatelstwo 
                                

5. Uprawiana dyscyplina 
                                

 
 
B. WNIOSKODAWCA (stowarzyszenie kultury fizycznej, związek, fundacja lub klub sportowy z siedzibą w Szczecinie, które zrzesza 

zawodnika, o którym mowa w dziale A) 
 
1. Nazwa wnioskodawcy 
                                

2. Adres siedziby wnioskodawcy 
a) Ulica 
                                

b) Nr budynku   c) Nr lokalu  d) Kod pocztowy 
                        

 
3. Data wypełnienia wniosku    4. Podpis składającego i pieczątka wnioskodawcy 

  
    

 
Do wniosku, który naleŜy złoŜyć najpóźniej do 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym stypendium ma być wypłacane, naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty: 
  1) Kwestionariusz osobowy - zgodny z wzorcem określonym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr ………….. Rady Miasta Szczecin z dnia …………. r.; 
  2) Oświadczenie - zgodne z wzorcem określonym w załączniku  Nr 5 do Uchwały Nr ………….. Rady Miasta Szczecin z dnia ………. r.; 
  3) Dokument potwierdzający przynaleŜności zawodnika do organizacji wnioskodawcy; 
  4) Opis osiągnięć sportowych zawodnika oraz dokumenty potwierdzające ich uzyskanie - komunikaty końcowe zawodów; 
  5) Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach uzasadniających pozbawienie zawodnika stypendium; 
  6) Zobowiązanie zawodnika do realizacji programu przygotowań olimpijskich bądź paraolimpijskich opracowanego przez  właściwy związek sportowy i do brania 
udziału w zawodach, w których moŜna osiągnąć minimum olimpijskie oraz  do reprezentowania swojego klubu w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu 
oraz do promocji Miasta Szczecin. 

  
 
 
 
 
 
 

pieczątka i podpis wnioskodawcy 

Urząd Miasta Sz czecin       
Wydział Sportu i Turystyki  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 175, fax +4891 42 20 059 
sport@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu  
 

Załącznik Nr 3 
Do Uchwały Nr …….. 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia ……… 
 


