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Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
Podstawa prawna:

Art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.,
Uchwała Nr XXV/247/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
szczegółowych zasad,  trybu przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów i  wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Forma załatwienia:

Stypendia  sportowe,  nagrody  i  wyróżnienia  mogą  być  przyznawane  zawodnikom
reprezentującym lub promującym Miasto i Gminę Września za osiągnięte wyniki sportowe,
zgodnie  z  zasadami zamieszczonymi w Uchwale Nr  XXV/247/2021  Rady Miejskiej  we
Wrześni z dnia 1 lipca 2021 r. 
Nagrody  i  wyróżnienia  mogą  być  przyznane  także  trenerom  oraz  innym  osobom
wyróżniającym  się  osiągnięciami  w  działalności  sportowej  mającej  znaczenie  dla
społeczności Miasta i Gminy Września.
Przyznanie  stypendium  sportowego,  nagrody  lub  wyróżnienia  –  zaproszenie  na  Galę
Sportowców,  podczas  której  ma  miejsce  wręczenie  dyplomu,  listu  gratulacyjnego,
zawierającego informację o wysokości stypendium, nagrody lub wyróżnienia.

Sprawę załatwia:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-
300 Września)
telefony kontaktowe: 61 640 39 00, 61 640 39 02
godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek  700 - 1500

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Wnio  sek:  
1. o przyznanie stypendium sportowe (wzór): - w załączeniu

2. o przyznanie nagrodę lub wyróżnienie sportowe (wzór): w załączeniu

Do wniosków należy załączyć „Oświadczenie do stypendium sportowego/nagrody” oraz w
przypadku osób uczących się ksero legitymacji.

W przypadku  braku  możliwości  wydrukowania  wniosku  można je  uzyskać  w siedzibie
Urzędu.

Czytelnie  wypełniony  wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  dostarczyć  osobiście  lub
przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek z wypisanymi osiągnięciami za bieżący rok należy dostarczyć do 30 listopada br.
do biura podawczego UMiG we Wrześni. Rozpatrywanie rozpoczyna się po 30 listopada
br. zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Nr XXV/247/2021

Tryb odwoławczy:

Brak
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Opłaty:

Brak

Informacje dodatkowe:

https://bip.wrzesnia.pl/?bip=2&cid=336&id=8117

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku

Migowym  (PJM)  lub  Systemie  Językowo-Migowym  (SJM):  https://bip.wrzesnia.pl/?

bip=2&cid=345&id=8243 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 2016,  nr 119,  s. 1)  zwanego dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Września: e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka wraz z wizerunkiem będą przetwarzane
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4)  odbiorcami  danych osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki,
6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,  prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)  podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny, 
9)  Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
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