……………………….
Miejscowość, data

Fundacja Warsaw Sports Group
Ul. Łazienkowska 6a / 078
00-449 Warszawa

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie Stypendium Zawodniczego Akademii Tenisowej
Legii Warszawa
Imię (Imiona) Kandydata: ……………………………………………
Nazwisko Kandydata: ……………………………………………
Data Urodzenia Kandydata ……………………………………………
Województwo ……………………………………………
Miejscowość ́ ……………………………………………
Ulica ……………………………………………
Nr domu ……………………………………………
Nr lokalu ……………………………………………
Kod pocztowy ……………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………
Adres e-mail ……………………………………………
Dane osoby wnioskującej o przyznanie stypendium kandydatowi (wypełnia się w przypadku
gdy wnioskodawcą jest rodzic/przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny niepełnoletniego
kandydata)
Imię (Imiona) Kandydata: ……………………………………………
Nazwisko Kandydata: ……………………………………………
Data Urodzenia Kandydata ……………………………………………

Województwo ……………………………………………
Miejscowość ́ ……………………………………………
Ulica ……………………………………………
Nr domu ……………………………………………
Nr lokalu ……………………………………………
Kod pocztowy ……………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………
Adres e-mail ……………………………………………

Ubiegam się o Stypendium (proszę wybrać rodzaj Stypendium oraz zaznaczyć spełniane
kryteria):
1. Od 100zł do 500zł (uznaniowo / miesięcznie)
o

perspektywiczni zawodnicy najmłodszych kategorii wiekowych (U10/U12)

2. 1000zł + 250zł (treningi + turnieje / miesięcznie)
o zawodnik zakończył rok 2016 na miejscach 1-8 w swoim roczniku w rankingu PZT
o zawodnik w roku 2016 zdobył medal Mistrzostw Polski (singiel / debel / mikst)
o zawodnik w roku 2016 uczestniczył w minimum 3 turniejach międzynarodowych (TE /
ITF / ATP / WTA), oraz zajmuje miejsce TOP 100 w swojej kategorii wiekowej
o zawodnik w roku 2016 brał udział w rozgrywkach drużynowych reprezentując Klub
Tenisowy Legia Warszawa
o zawodnik zobowiązany jest do reprezentowania Klubu w rozgrywkach drużynowych
w roku 2017
3. 2000zł + 500 (treningi + turnieje / miesięcznie)
o zawodnik zakończył rok 2016 na miejscach 1-4 w swoim roczniku w rankingu PZT
o zawodnik w roku 2016 zdobył medal Mistrzostw Polski (singiel)
o zawodnik w roku 2016 uczestniczył w minimum 5 turniejach międzynarodowych (TE /
ITF / ATP / WTA), oraz zajmuje miejsce TOP 50 w swojej kategorii wiekowej
o zawodnik w roku 2016 brał udział w rozgrywkach drużynowych reprezentując Klub
Tenisowy Legia Warszawa
o zawodnik zobowiązany jest do reprezentowania Klubu w rozgrywkach drużynowych
w roku 2017
4. Zasady wykorzystania stypendium Akademii Tenisowej Legii Warszawa:
o stypendium przyznawane jest na cały rok 2017
o stypendium rozliczane jest w skali miesiąca
o przyznane środki nie przenoszą się z miesiąca na miesiąc

o przyznane środki do wykorzystania w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów
treningów w Akademii Tenisowej Legii Warszawa w dalszej kolejności na wyjazdy
turniejowe
o w sytuacjach wyjątkowych Akademia zastrzega sobie prawo zmiany kryteriów celem
ułatwienia otrzymania stypendium
o Akademia Tenisowa Legii Warszawa przyznaje stypendium w wysokości nie większej
niż 50% miesięcznej należności za treningi stając się tym samym partnerem Rodziców
w prowadzeniu kariery sportowej zawodnika.

Uzasadnienie:
…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………
…………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………
………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..……………
……………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………
ZAŁĄCZNIKI
…………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………
……………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………
…………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………

…………………………………………………..
Podpis

Wyrażam zgodę, aby wypłata stypendium nastąpiła w drodze potrącenia należności Fundacji
z tytułu opłat miesięcznych za zajęcia.
…………………………………………………..
Podpis

