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PROGRAM STYPENDIALNY MECENAT  XX 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium fundowanego za osiągane wyniki w nauce 

(stypendium naukowe) 

 Załączając niezbędne informacje i dokumenty określone regulaminem stypendialnym, 

wnoszę o przyznanie mi stypendium za osiągane wyniki w nauce. 

I. Dane o wnioskodawcy: 

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

2. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................... 

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

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

4. Telefon kontaktowy, e-mail .................................................................................................. 

5. Szkoła, klasa i profil ............................................................................................................... 

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

6. Średnia ocen za ostatni rok nauki .......................................................... 

7. Dodatkowe osiągnięcia (np.: udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, 

turniejach, zdobyte nagrody lub wyróżnienia). 
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8. Opisz swoje główne zainteresowania oraz jak zamierzasz je rozwijać w przyszłości 

9. Ewentualnie przyznane stypendium zamierzam przeznaczyć na 

 

II. Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Korzysta z pomocy stypendialnej o podobnym charakterze lub innej – tak / nie* 

2. Średni, miesięczny dochód netto w poprzednim roku, przypadający na jednego członka 

rodziny w gospodarstwie domowym oraz liczba członków rodziny, w tym dzieci. 

średni, miesięczny dochód netto w 
poprzednim roku przypadający na jednego 
członka rodziny w gospodarstwie domowym 

liczba członków rodziny w gospodarstwie 
domowym, w tym dzieci 

  

  (podpis rodzica – opiekuna prawnego)  ………………………………………………………… 
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3. Przyznane stypendium proponuje wypłacać w formie gotówki / przelewu na konto 

w Banku  (podać właściciela konta i numer konta)* 

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

 

4. Wykaz załączników :  

1 ............................................................................................................................................ 

2 ............................................................................................................................................ 

3 ............................................................................................................................................ 

4 ............................................................................................................................................ 

5 ............................................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że załączane kopie dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

Racibórz, dnia .................................    ........................................................ 

                  podpis wnioskodawcy 

 

* - niepotrzebne skreślić 

Lista obowiązkowych  załączników, bez których wniosek zostanie uznany za nieważny: 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowi integralną cześć wniosku). 

2. Kopia świadectwa za ostatni rok szkolny. 

3. Zaświadczenie o dochodach rodziców / opiekunów oraz każdej z osób 
przebywających we wspólnym  gospodarstwie domowym – kopia PIT za 2017. 

4. Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęć prac, informacje prasowe itp. 
dokumentujące dokonania kandydata do Stypendium. 

5. List od kandydata (powód ubiegania się o stypendium, sytuację rodzinną lub 
finansową rodziny). 

 

 

Program dofinansowany ze środków Gminy Racibórz 
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 Załącznik nr 1  

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów i  uczestników 

Programu Stypendialnego MECENAT XX  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Raciborski Fundusz Lokalny, ul. Rzeźnicza 8, 

47-400 Racibórz, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją lub rekrutacją 

i udziałem w Programie Stypendialnym Mecenat XX.  

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Racibórz – współfinansujące program 

stypendialny. 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO (osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym bądź większej 

ilości określonych celów). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub zakończenia 

rekrutacji i rozliczenia bieżącej edycji programu stypendialnego.  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez 

Raciborski Fundusz Lokalny ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz, numer KRS 0000128577 w celu 

przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji Programu Stypendialnego Mecenat XX.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

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

                                                                          Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego i wnioskodawcy 

 

mailto:rfl@pro.onet.pl

