UCHWAŁA NR 828/L/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz
art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia
25 czerwca 2013 roku w sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock, „wniosek
o przyznanie stypendium sportowego” będący załącznikiem do tegoż Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie,
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały nr 828/L/2018
Rady
Miasta
Płocka
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Płock, dnia………………………
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa instytucji zgłaszającej wniosek)
zgłasza wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla:
Dane osobowe zawodnika
Imiona i nazwisko …………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia

…………………………………………………………....………......

Adres zamieszkania ............................................................................................................................
Telefon kontaktowy ............................................................................................................................
Nazwa szkoły/ uczelni ........................................................................................................................
Przynależność do klubu sportowego ..................................................................................................
(nazwa i telefon kontaktowy klubu)

Informacje o kwalifikacjach sportowych
Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ……………………………………........................................
Numer licencji ...................................................................................................................................
Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………...................
Informacja o osiągnięciach sportowych w okresie ........................................................................
Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Osiągnięcia sportowe zawodnika (uszeregowane od najwyższego do najniższego)
Lp.

Nazwa zawodów

Data

Uzyskany tytuł i miejsce

Liczba pokonanych
przeciwników

1
2
3
4
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5
6

Oświadczenie wnioskodawcy
Wnioskodawca oświadcza, że:
1) zobowiązuje się do informowania Prezydenta Miasta Płocka o okolicznościach skutkujących
pozbawieniem stypendium zawodnika/czki;
2) zawodnik/czka jest co najmniej od roku zawodnikiem/czką reprezentującym/ą klub sportowy, którego
siedzibą jest miasto Płock, licząc od dnia złożenia wniosku.

………………………………...............
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Wymagane załączniki:
1) czytelna kopia aktualnej licencji sportowej poświadczona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę
lub pisemne potwierdzenie bycia zawodnikiem/czką licencjonowanym/ą wystawione przez właściwy polski
związek sportowy (organizację właściwą dla sportu osób niepełnosprawnych),
2) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy (organizację właściwą dla sportu osób
niepełnosprawnych) potwierdzające uzyskanie wyników sportowych, dokumenty poświadczające powołanie do
kadry wojewódzkiej lub narodowej;
3) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę,
4) oświadczenia zawodnika/czki (i opiekuna prawnego, w przypadku, gdy zawodnik jest niepełnoletni)
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..............................................
miejscowość i data
...........................................................................
Imię i nazwisko zawodnika/czki
.........................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczenia zawodnika/czki

1. Oświadczam, iż uprawiam sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
i nie otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenia.
2. Zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Płocka o okolicznościach skutkujących
pozbawieniem stypendium.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Płock
z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, w celach związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów
sportowych.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych – andrzej.kobylski@plock.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i wypłaty stypendiów - zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Płocka w tej sprawie.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Zawodnik/czka ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Zawodnik/czka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
nierozpatrzeniem wniosku.

................................................................
(podpis zawodnika/czki)
................................................................
(podpis opiekuna/ów prawnego/ych)
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