
 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO MIASTA BEŁCHATOWA  W ROKU……………. 

W DZIEDZINIE………………………………………………………………………………………. 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA  DO STYPENDIUM  

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

2. Miejsce urodzenia i rok urodzenia……………………………………………………………………………………….……………….. 

3. Adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu:        

…………………………………………………………………………….…/ …………………………………………………………………………… 

4. Nazwa i adres szkoły/uczelni, której uczniem/studentem jest kandydat na stypendystę:      

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

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

5. Nr rachunku bankowego:      

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

II. INFORMACJA O PODMIOCIE SKŁADAJĄCYM WNIOSEK: 

1. Nazwa podmiotu:          

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

2. Adres podmiotu:           

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

III. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM DOROBKU TWÓRCZYM I ARTYSTYCZNYM: 

(materiały dokumentujące dorobek twórczy i artystyczny, zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, 
udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, wydane publikacje, rekomendacje, recenzje, opinie itp.  
Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy 
dołączyć do wniosku. Prosimy o uporządkowanie osiągnięć chronologicznie, od najnowszych do 
najstarszych). 

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

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

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

IV. PLAN PRACY STYPENDYSTY (PROGRAM STYPENDIUM) OPIS ZAMIERZEŃ: 

Temat, zakres i plan pracy: 

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

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

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

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

Planowana data rozpoczęcia: 

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

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

 

Planowana data zakończenia: 

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

Miejsce realizacji: 

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

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

Przewidywane rezultaty oraz forma zaprezentowania efektów pracy mieszkańcom Bełchatowa: 

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

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

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

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

 

Bełchatów, dnia………………………………                                                      ………………………………………………………… 
                      Podpis wnioskodawczy 

 
Oświadczenie kandydata na stypendystę  

 
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
podanych we wniosku o przyznanie stypendium artystycznego Miasta Bełchatowa, w celu związanym  z procedurą przyznania 
stypendium. Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje również przetwarzanie podanych danych w przyszłości, 
pod warunkiem, że nie ulegną zmianie cele przetwarzania. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  podanych we wniosku o przyznanie stypendium 
artystycznego Miasta Bełchatowa. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku wraz podaniem danych osobowych w zakresie: 
imienia i nazwiska, w związku z procedurą przyznania stypendium. Jednocześnie przekazuję nieodpłatnie prawa 
autorskie i majątkowe. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta 
Bełchatowa. 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa, są zgodne ze 
stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:       
   

1) administratorem danych podanych w oświadczeniu, jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,  
2) moje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty przyznanego stypendium udostępnione będą w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Bełchatowa, 
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3) moje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym  
z procedurą przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa w tym: rozpowszechnienie przez opublikowanie 
w Internecie, na stronie internetowej: www.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym facebook, w tym w mediach 
lokalnych i w prasie lokalnej, 

4) dane osobowe w zakresie poczty elektronicznej e-mail i nr telefonu wykorzystane będą tylko i wyłącznie w celu 
kontaktowania się w procedurze przyznania stypendium, 

5) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem przyjęcia wniosku do 

rozpatrzenia przez Komisję stypendialną,  
7) mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie   danych osobowych, 
 

Bełchatów, dnia………………………………                                        ……………………………………………………………                                 
          Imię i nazwisko 
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Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) w przypadku osoby niepełnoletniej 
 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na przetwarzanie 
danych mojego dziecka podanych  we wniosku o przyznanie stypendium artystycznego Miasta Bełchatowa, w celu związanym  
z procedurą przyznania stypendium. Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje również przetwarzanie 
podanych danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie ulegną zmianie cele przetwarzania. 

wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych           
we wniosku o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa. 

wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wraz 
podaniem danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, w związku z procedurą przyznania stypendium. 
Jednocześnie przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta 
Bełchatowa. 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa, są zgodne 
ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:         
 

1) administratorem danych podanych w oświadczeniu, jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,  
2) dane osobowe mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty przyznanego stypendium udostępnione będą 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bełchatowa, 
3) dane osobowe mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem będą przetwarzane wyłącznie w celu 

związanym  z procedurą przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa w tym: rozpowszechnienie przez 
opublikowanie w Internecie, na stronie internetowej: www.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym facebook,        
w tym w mediach lokalnych i w prasie lokalnej, 

4) dane osobowe w zakresie poczty elektronicznej e-mail i nr telefonu wykorzystane będą tylko i wyłącznie w celu 
kontaktowania się w procedurze przyznania stypendium, 

5) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem przyjęcia wniosku do 

rozpatrzenia przez komisję stypendialną,  
7) mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, 
 

Bełchatów, dnia………………………………                               …………..……………………………………………………………                           
        Imię i nazwisko – rodzica (opiekuna prawnego) 
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