
   Załącznik  

                                                    do zarządzenia nr 288/20 

                                                    Prezydenta Bytomia    

                                                    z dnia 15 lipca 2020 r.   
 

WNIOSEK 

 o przyznanie stypendium Miasta Bytomia w roku ………. 

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury   

 

w dziedzinie: ………………………………………………….……… (film/intermedia, projekty 

interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii/literatura/muzyka/niematerialne 

dziedzictwo: folklor i tradycja/upowszechnianie kultury/taniec/teatr/sztuki wizualne /wzornictwo  

- należy wpisać tylko jedną pozycję) 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATKI / KANDYDATA DO STYPENDIUM: 

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

2.  Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres zamieszkania: 

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

3. Miejsce i data urodzenia: ……………………………………………………………………….   

4. Adres e-mail: ………………………………. ; numer telefonu: ………………………………. 

5. Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………. 

6.  PESEL: ………………………………………. ; NIP: ………………………………………... 

7. Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej: ……………………….  

8. Adres właściwego Urzędu Skarbowego: ………………………………………………………  

9.  Numer konta bankowego stypendysty lub jego przedstawiciela ustawowego: 

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

10. Nazwa i adres szkoły, uczelni lub miejsca pracy stypendysty: ……………………………… 

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

II. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM DOROBKU TWÓRCZYM  

I ARTYSTYCZNYM: 

1. Życiorys artystyczny, portfolio lub inna dokumentacja dorobku artystycznego wnioskodawcy 

z okresu nieprzekraczającego ostatnich pięciu lat: zrealizowane projekty, wydane publikacje, 

nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, itp. (osiągnięcia 

należy uporządkować chronologicznie, od najnowszych do najstarszych; wszystkie 

osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp., które należy   

dołączyć do wniosku). 

2. Opinie, rekomendacje i recenzje na temat artysty i planowanego projektu. 

3. Jeśli projekt tego wymaga, pisemna zgoda na realizację przedsięwzięcia wyrażona przez 

właściciela miejsca, w którym planowane jest wydarzenie oraz umowy lub listy intencyjne od 

ewentualnych partnerów projektu. 
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III. PLAN PRACY STYPENDYSTKI / STYPENDYSTY W OKRESIE POBIERANIA 

STYPENDIUM  

1. Temat,  szczegółowy opis projektu, zakres i plan pracy (PROGRAM 

STYPENDIUM): 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planowana data rozpoczęcia: 

 

3. Planowana data zakończenia: 

 

4. Miejsce realizacji: 

 

5. Przewidywane rezultaty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data i miejsce wypełnienia wniosku oraz 

podpis stypendysty lub jego opiekuna 

ustawowego 
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Oświadczenia:  

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania Prezydentowi Bytomia informacji, będących 

podstawą do pozbawienia przyznanego stypendium. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie ujętym we wniosku  

o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną  

i upowszechnianiem kultury w celu realizacji zadania dotyczącego przyznania stypendium. 

 

 

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

Data i czytelny  podpis stypendysty  

lub jego opiekuna ustawowego 

 

Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest:  

Prezydent Miasta Bytomia, 41-902 Bytom ul. Parkowa 2. 

 

Dane kontaktowe Inspektora IOD: Urząd Miejski w  Bytomiu, ul. Parkowa 2, e-mail: 

pi@um.bytom.pl  

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych: 

1) w celu i w czasie realizacji konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury na rok …………..; 

2) odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa; 

3) dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności  

w celach archiwalnych; 

4) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);  

5) dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

6) podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych 

przepisami prawa niezbędne. 

 

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

   podpis osoby, której dane dotyczą 

   lub jej opiekuna ustawowego 

Do wniosku o stypendium należy dołączyć  potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej  

w wysokości 10,00 zł. - tytułem: za wydanie decyzji administracyjnej (Imię i nazwisko  

z dopiskiem: „Stypendia z dziedziny kultury – Wydział Kultury i Sportu”). 

Numer rachunku bankowego: 

Urząd Miejski w Bytomiu 

Getin Noble Bank S.A 

Nr 60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 
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