Załącznik nr 7 do

Regulaminu pomocy materialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE NA ROK
AKADEMICKI 20..../20....
↑Imię Nazwisko

↑Nr indeksu

↑Kierunek i rok studiów

↑Wydział

Typ studiów

↑Telefon kontaktowy

stacjonarne

↑ Numer PESEL

niestacjonarne

Wydziałowa
Komisja
Stypendialna
Samorządu
Studentów UKSW

.....................................................................................................................................................................
↑Adres zameldowania

.....................................................................................................................................................................
↑Adres do korespondencji
↓ Proszę o przyznanie mi stypendium za wyniki w sporcie.

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie na rok akademicki 20..../20..., na podstawie
wyników sportowych uzyskanych w poprzednim roku akademickim w roku akademickim.
Uprawiam dyscyplinę sportu:..................................................................................................................................................
↓ W ubiegłym roku akademickim uzyskałem(-am) następujące osiągnięcia sportowe
Lp
Uzyskane miejsce
Dyscyplina
Nazwa zawodów
Miejsce zawodów

Data zawodów

1
2
3
↓ Oświadczenie
Oświadczam ,że:
1. Nie ubiegałem się o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie na innym kierunku studiów.
2. W przypadku otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe albo stypendium przyznawanego na podstawie
art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. O kulturze fizycznej, niezwłocznie poinformuje na pis Dział pomocy materialnej dla
studentów o tym, które świadczenie będę pobierał.
3. Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni i konieczności zwrotu
nieprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym.
4. Zapoznałem się z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW.
5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 133 poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego danych osobowych.
Warszawa, dnia……………………………

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

/podpis studenta/

↓Proszę o przekazanie kwoty stypendium na mój osobisty rachunek bankowy

.......................................................................................................
↑Nazwa Banku i Oddział

.........................................
/ podpis/

Data złożenia wniosku:

.......................................
/podpis pracownika/

1. Opinia Prezesa AZS UKSW:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

............................................
/podpis prezesa AZS UKSW/

2. Opinia Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
UKSW:........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

............................................
/ podpis kierownika SWF UKSW/

3. Uzasadnienie wniosku:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Do wniosku załączam:

1)........................................................
2)...................................................................
3)...................................................................
4)...................................................................

............................................
/podpis wnioskodawcy/

DECYZJE – wypełniają komisje
Komisja Stypendialna przyznaje stypendium za wyniki w sporcie : ↓Miejsce na adnotacje Komisji:

Pieczęć lub podpis
Komisji

Stypendium za wyniki w sporcie
_______________
Wysokość stypendium za wyniki w sporcie

Data: ........................
Przewodniczący Komisji
Podpisy członków Komisji:

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

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

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje stypendium za wyniki w sporcie: 1 ↓Miejsce na Adnotacje Komisji:

Pieczęć lub podpis
Komisji

Stypendium za wyniki w sporcie

_______________
Wysokość stypendium za wyniki w sporcie

Data: ........................
Przewodniczący Komisji
Podpisy członków Komisji:

1

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

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

Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna tylko w przypadku złożenia odwołania.

