WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH GDYŃSKIEGO PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Stypendium za*
- osiągnięcia w nauce
- dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
- dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

Informacje o osobie składającej wniosek
Imię i nazwisko
adres e-mail
lub
telefon kontaktowy

Informacje o osobie ubiegającej się o stypendium
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Numer PESEL**

Informacje o osiągnięciach z poprzedniego roku szkolnego
Nazwa szkoły, z której są osiągnięcia kandydata
Średnia ocen klasyfikacji końcowo rocznej ***
Osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego

Osiągnięcia****

*podkreślić prawidłowe
** w przypadku braku nr PESEL należy podać inny numer identyfikacyjny wraz ze wskazaniem rodzaju dokumentu
*** potwierdzeniem średniej ocen ucznia jest oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego
****zgodnie z § 2, § 3 lub §4 warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży

Oświadczenia i zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka/osoby ubiegającej
się o stypendium:
1.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania
stypendium.

2.

W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres określony wnioskiem, wyrażam
zgodę na ich przetwarzanie w celu ubiegania się o stypendium.

edukacja.gdynia.pl

3.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Warunki przyznawania stypendiów w ramach
Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

4.

Oświadczam, że akceptuję warunki promocji informacji o przyznaniu stypendium, w tym ogłoszeniu
wyników i rozdaniu dyplomów na dedykowanej stypendystom uroczystości oraz rozpowszechnieniu tych
danych za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych, serwisów społecznościowych i publikacji
Urzędu Miasta Gdyni.

5.

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku ww. osoby
niepełnoletniej pozostającej pod moją opieką w oficjalnych mediach internetowych i publikacjach Urzędu
Miasta Gdyni w przypadku otrzymania stypendium.

6.

Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku przyznania stypendium jestem zobowiązany/
zobowiązana do dostarczenia oświadczenia do celów podatkowych i ewidencyjnych zawierającego dane
osobowe stypendysty oraz numer konta do wypłaty stypendium.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………….
Data i podpis składającej wniosek

edukacja.gdynia.pl

