Príloha č.1 k VZN č. 10/2020

Žiadosť o poskytnutie štipendia
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov
1. Informácie o žiadateľovi

Priezvisko:

Meno:

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

Názov banky žiadateľa:

Číslo účtu žiadateľa (IBAN):

Telefón:

E-mail:

Adresa pre korešpondenciu:
Zákonný zástupca – ak žiadateľ nedovŕšil 18. rok veku
Priezvisko:

Meno:

Trvalé bydlisko:

2. Stručná charakteristika činnosti žiadateľa*

Vedecko-technická činnosť

Kultúrno-spoločenská činnosť

Športová činnosť
*k hodiacej činnosti vložiť X

Aktivity žiadateľa v uvedenej činnosti
Opis aktivít:

Dosiahnuté výsledky:

Konkretizácia plánov žiadateľa počas čerpania štipendia:

Časový harmonogram činností (plánovaných aktivít) počas čerpania štipendia:

3. Požadovaná výška štipendia
Požadovaná výška štipendia (v € / mesiac):
Rozpis použitia štipendia

4. Čestné prehlásenie žiadateľa resp. zák. zástupcu žiadateľa ak ten nedovŕšil 18. rok veku
Dole podpísaný/á:

narodený/á dňa:

prehlasujem na svoju česť, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie štipendia sú pravdivé
a kompletné. Nepremlčal/a som žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla skresliť hodnotenie žiadosti.
Som si vedomý/á, že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti
a podporných dokumentoch žiadateľ stráca nárok na poskytnutie štipendia.
Som si vedomý/á, že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti
a podporných dokumentoch som povinný/á vrátiť neprávom vyplatenú čiastku štipendia.
Dátum:

Podpis žiadateľa
resp. zákonného zástupcu:

5. Súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dolepodpísaný/á
(meno a priezvisko)
Trvalým bydliskom

Dátum narodenia

(ďalej len žiadateľ)
Dávam súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a za účelom zverejňovania informačných
materiálov ohľadne:
udelenia štipendia z účelového fondu primátora mesta na podporu talentov v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia, názov školy, stručná charakteristika činnosti, výsledky,
konkretizácia a plánov žiadateľa, časový harmonogram činností (plánovaných aktivít),
požadovaná výška štipendia, rozpis použitia štipendia
zverejňovania výsledkov udelenia štipendia z účelového fondu primátora mesta Komárno na
podporu talentov na webovom sídle mesta Komárno v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia, názov školy, stručná charakteristika činnosti, výsledky, individuálne a spoločné
fotografovanie z odovzdania
zverejňovanie zmluvy po udelení štipendia z účelového fondu primátora mesta Komárno na
podporu talentov na webovom sídle mesta Komárno v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého bydliska

-

-

-

Dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na
obdobie od podávania Žiadosti o poskytnutie udelení štipendia z účelového fondu primátora mesta
Komárno na podporu talentov do skončenia doby archivácie podľa platného registratúrneho poriadku
mesta Komárno.
Dátum:

Podpis žiadateľa
resp. zákonného zástupcu:

Prílohy

1. Dosiahnuté výsledky v rámci aktivít žiadateľa (fotokópia diplomu, uznania, atď.).
2. Referenčný list (odborné odporúčanie) školy, školského zariadenia alebo inej organizácie
s činnosťou zameranou na výchovu a vzdelávanie vedomostného, umeleckého alebo
športového zamerania.
3. Potvrdenie o výške poplatkov pre štúdium na zvolenej škole.

