
Lędziny, dnia ………………………………… 
 

Burmistrz Miasta Lędziny 
ul. Lędzińska 55 
43-143 Lędziny 

 
WNIOSEK 

Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego za wysokie wyniki sportowe 
 

I. Dane wnioskodawcy: 
1. Dane klubu sportowego, którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy (Pole wypełniane  

w przypadku, gdy wnioskodawcą jest klub sportowy, którego członkiem jest osoba ubiegająca się o nagrodę)  

Nazwa …………………….…………………………………………………………………………… 

Adres …………………….……………………………………………………………………………..  

Właściwy rejestr (podać rejestr i numer) …………………………………………………………..….. 

Telefon ……………………………….. Adres email …………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko kandydata/rodzica lub opiekuna prawnego1 (Pole wypełniane w przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest osoba ubiegająca się o nagrodę, rodzic lub opiekun prawny) 

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

Adres …………….………………………………………………………………………………… 

Telefon …………….………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail (podanie jest dobrowolne)…………………………………………………………….. 

II. Dane osobowe kandydata: 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………….… 

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..……... 

4. Nazwa szkoły, uczelni ………………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko kandydata/rodzica lub opiekuna prawnego ..………………………………………. 

6. Telefon …………….………………………………………………………………………………… 

7. Adres e-mail (podanie jest dobrowolne)…………………………………………………………….. 

III. Udokumentowane osiągnięcia sportowe kandydata, które są podstawą ubiegania się  
o  nagrodę2: 

1. Dyscyplina sportowa  
 
………………………………………………………………………………………………….…… 

2. Zajęte miejsce w zawodach 
 
…………………………………………………………………………………………………..…… 

3. Dokładna nazwa zawodów, miejsce i data 
 
………………………………………………………………………………………………..……… 

 
1 W przypadku niepełnoletniego kandydata podać dane rodzica/opiekuna prawnego. 
2 Należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe w szczególności dyplomy lub zaświadczenia. Kserokopie dokumentów 
należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. 



 
 

IV. Uzasadnienie wniosku: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
(czytelny podpis osoby, rodzica lub opiekuna prawnego  

lub podpis i pieczątka osoby reprezentującej klub sportowy) 

 
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do 
poinformowania Burmistrza Miasta Lędziny o okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia 
nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, przyznanej na podstawie uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Lędziny 
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i 
międzynarodowym. Oświadczam, że kandydat do stypendium sportowego oraz jego rodzice zostali 
poinformowani o przekazaniu ich danych osobowych do Urzędu Gminy Lędziny w celu zgłoszenia o nagrodę 
sportową.  

 
 

 
…………………………………………………………….. 
(czytelny podpis osoby, rodzica lub opiekuna prawnego  

lub podpis i pieczątka osoby reprezentującej klub sportowy) 
 

 
Załączniki do wniosku: 
1. Dokumenty potwierdzające wynik sportowy wskazany we wniosku, w szczególności dyplomy lub zaświadczenia. Kserokopie dokumentów należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem.  
2. Dokumenty poświadczające uprawnienie osoby składającej wniosek do działania w imieniu klubu sportowego  (w przypadku, gdy wnioskodawcą 

jest klub sportowy, którego członkiem jest osoba ubiegająca się o nagrodę). 
 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z uchwałą Nr IV/24/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania 
 i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, Burmistrz Miasta Lędziny pozbawia nagrody 
 w przypadku:  

1) stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie nagrody podano nieprawdziwe dane o osiągniętych wynikach sportowych uzasadniających 
przyznanie nagrody; 

2) anulowania wyniku, za który nagroda została przyznana. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Lędzina, która reprezentuje Burmistrz Miasta Lędziny z siedzibą przy  
ul. Lędzińskiej 55 w Lędzinach. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Paweł Lis, e-mail: iod@ledziny.pl 
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz w celu prowadzenia dokumentacji konkursowej dotyczącej 
nagród sportowych przyznawanych dla zawodników za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) oraz Uchwały Nr IV/24/11 Rady 
Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 

4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miasta Lędziny oraz organy władzy publicznej, a także potencjalnie każdy 
zainteresowany (poprzez publikację niektórych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej). 

5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są w Urzędzie Miasta w Lędzinach. 
6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.  
9) Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i dyscypliny sportowej podawane we wniosku będą zamieszczone: w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Lędziny, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny; na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny. 


