
 Załącznik nr 1  

 

Do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego przez Jerzego Hardie-Douglasa dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych powiatu szczecineckiego w roku szkolnym 2021/2022 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Wypełnia Kandydat / Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) 

Imię i nazwisko ucznia  

 

 

Miejsce zamieszkania 

ucznia 

 

miejscowość:………………………………………………………………………………………  

ul. ……………………………………………………………………………..……………………  

nr domu/mieszkania: ……………………………………………………………..…………  

kod pocztowy:……………………………………………………………………………………  

poczta:……………………………………………………………………………………….………  

gmina:……………………………………………………………………………………….……….  

powiat: ………………………………………………………………….…………….…………….  

województwo: …………………………………………………………………….………………..  

Tel. ………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail……………………………………………………………………………………….. 
 

PESEL  

ucznia 
 

 

Średnia ocen w roku 

szkolnym 2020/2021 

 

Udokumentowane 

szczególne osiągnięcia 

ucznia w roku szkolnym 

2020/2021  
 

 

 

Informacja o Wnioskodawcy 
Imię i nazwisko 

Wnioskodawcy 

 

Adres email 

Wnioskodawcy 

 

Nr Tel. Wnioskodawcy  

 

Nazwa szkoły do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022:  

………………………………………………………………………….…… 

Adres szkoły:  

……………………………………………………….……………………… 

 



 

 

 

Informacje niezbędne w przypadku przyznania stypendium  
 

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku…………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego ………………………………………………….. 

 

 

 
Oświadczenia - gdy uczeń jest niepełnoletni  

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna w procesie rekrutacyjnym do Programu wsparcia 

finansowego przez Jerzego Hardie-Douglasa dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu 

szczecineckiego w roku szkolnym 2021/2022 oraz potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin 

Programu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej www.douglas.net.pl/stypendium  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu i załączonych 

do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu wsparcia 

finansowego przez Jerzego Hardie-Douglasa dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu 

szczecineckiego w roku szkolnym 2021/2022, w tym – w przypadku przyznania Wsparcia - ogłoszenia 

imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Laureata, na stronie internetowej 

www.douglas.net.pl/stypendium oraz informacji w mediach lokalnych.  

 

Oświadczam, że wszystkie ujawnione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że podaję je 

dobrowolnie.  

 

Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO.  

 

…………………………………………..  

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia – gdy uczeń jest pełnoletni  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu i 

załączonych do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu wsparcia 

finansowego przez Jerzego Hardie-Douglasa dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu szczecineckiego w 



roku szkolnym 2021/2022 oraz potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Programu, którego treść 

jest dostępna na stronie internetowej www.douglas.net.pl/stypendium 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu i załączonych do 

niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji Programu wsparcia finansowego 

przez Jerzego Hardie-Douglasa dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu szczecineckiego w roku 

szkolnym 2021/2022, w tym – w przypadku przyznania Wsparcia - ogłoszenia imienia, nazwiska oraz 

miejscowości zamieszkania Laureata, na stronach internetowych www.douglas.net.pl/stypendium oraz 

informacji w mediach lokalnych.  

 

Oświadczam, że wszystkie ujawnione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że podaję je 

dobrowolnie.  

 

Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO.  

 

 

 

…………………………………………..  

data i podpis pełnoletniego ucznia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane załączniki:  

 

a) kopia świadectwa z roku szkolnego 2020/2021  

 

b) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia  
 


