WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.0334.2017
Wójta Gminy Ornontowice z dnia 19.09.2017r.

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

Ornontowice, dn. ...................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.....................................................
.....................................................
(adres wnioskodawcy)

Do Wójta Gminy
Ornontowice

.....................................................
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA UCZNIA / STUDENTA¹
1. Imię i nazwisko ucznia / studenta¹.....................................................................................................................
2. Adres zamieszkania (w przypadku zamieszkania czasowego należy wskazać i stałe miejsce zameldowania)
..............................................................................................................................................................................
3. Data urodzenia ..................................................................................................................................................
4. Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych ².......................................................................................
5. Nazwa i adres szkoły/uczelni ¹..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. Klasa i rok szkolny/akademicki, za który ma zostać przyznane stypendium
..............................................................................................................................................................................
7. Okoliczności za które ma zostać przyznane stypendium specjalne: ³
a) średnia ocen (do dwóch miejsc po przecinku) za rok szkolny/akademicki ...............................................
wynosi ................................................................. 4
b)

za zdobycie ............................ miejsca w ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................

c)

5

za uzyskanie tytułu .....................................................w ............................................................................
.................................................................................................................................................................... 5

8. Numer rachunku bankowego: ucznia pełnoletniego / studenta /rodzica 1.........................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku (imię i nazwisko stypendysty, klasa i nazwa szkoły, uczelni,
miejscowość zamieszkania i wysokość otrzymanego stypendium) i zamieszczanie na stronie internetowej urzędu, w BIP, prasie lokalnej oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku urzędu w celach wynikających z przyznawania stypendium specjalnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do osiągnięcia celów
postępowania oraz że przysługuje mi /stypendyście prawo do jej odwołania w każdym czasie, jak również prawo dostępu do swoich /stypendysty danych
oraz ich poprawienia.
Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku /stypendysty na stronie urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880 wraz z zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z
tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach
urzędu.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

__________________________________________________________________________________________________
¹ niepotrzebne skreślić
² nie dotyczy osob pełnoletnich
³ wypełnić właściwe
4
5

załącznikiem do wniosku jest wydane przez dyrektora szkoły / dziekanat uczelni zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ucznia/
studenta
załącznikiem do wniosku jest dokument potwierdzający osiągnięcie ucznia / studenta – oryginał do wglądu

