Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy
Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla
mieszkańców Gminy Zbrosławice
WÓJT GMINY
ZBROSŁAWICE
woj. śląskie
42-674 ZBROSŁAWICE
ul. Oświęcimska 2
Wnioskodawca

……………..…………………………………………………

(nazwisko i imię lub nazwa)
adres zameldowania lub siedziba

…………………..……………………………………………

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
adres do korespondencji

………………………..………………………………………

(jeśli jest inny niż podany powyżej)
telefon

……………………………..…………………………………

(stacjonarny, komórkowy)
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Wniosek o przyznawanie nagród Wójta Gminy Zbrosławice
za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla
mieszkańców Gminy Zbrosławice
I . Dane osobowe kandydata do nagrody:
1. Nazwisko .....................................................................................................................................
2. Imiona ..........................................................................................................................................
3. Imiona rodziców ...........................................................................................................................
4. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................
5. Adres zameldowania ...................................................................................................................
6. Adres zamieszkania .....................................................................................................................
7. PESEL .........................................................................................................................................
8. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu .............................................................................
9. Nazwa banku i nr oddziału ...........................................................................................................
10. Nr rachunku bankowego ..............................................................................................................
11. Telefon kontaktowy ......................................................................................................................
12. Nazwa klubu sportowego lub zakładu pracy................................................................................
......................................................................................................................................................
II. Informacja o osiągnięciach uprawniających do wnioskowania o nagrodę w roku ........:
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III. Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o
przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice do celów
związanych z obsługą tego wniosku.
……………………………………
podpis
2. a) Oświadczenie wypełniane przez uczestnika pełnoletniego:
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie gminy Zbrosławice, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe
i zamierzam pozostać na stałe. Jednocześnie zobowiązuję się do wskazania jako miejsca odprowadzania mojego
podatku dochodowego urzędu skarbowego:
…………….................................................
urzędu ,miejscowość)

(nazwa
……………………………………
podpis

2. b) Oświadczenie wypełniane przez opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego:
Ja niżej podpisany/-na ………………………........……………..….. oświadczam, że wraz ze
stale zamieszkującym ze mną dzieckiem ……………………..........………….., nad którym przysługuje mi
władza rodzicielska, zamieszkuję na terenie gminy Zbrosławice, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe i
zamierzam pozostać na stałe. Jednocześnie zobowiązuję się do wskazania urzędu skarbowego:
............................................................
(nazwa urzędu ,miejscowość)
…………………………………
podpis opiekuna prawnego
V. Załączniki:
1. dokumenty (oryginały) potwierdzający osiągnięty wynik

wydany przez organizatora.

Zbrosławice, dnia ……………………….……………….
……………………….……………….
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