
 
 
 

Wniosek o przyznanie Stypendium w Programie Stypendialnym 

PASJE PO HORYZONT 

 

INSTRUKCJA: 

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie, WIELKIMI literami. 

2. W przypadku niewystarczającej ilości miejsca na formularzu wniosku, informacje należy 

wpisać na dodatkowej stronie i traktować ją jako załącznik. 

3. Pominięcie w wypełnianiu jakiegokolwiek punktu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku. 

 

 

I. Informacje o Kandydacie na Stypendystę: 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa/rok studiów …………………/profil klasy lub kierunek studiów ………………………………………………………. 

Szkoła/Uczelnia: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL:…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy kandydata………………………………………………… 

e-mail:……………………………………………………………………… 

 

II. Zainteresowania: 

Zainteresowania i pasje: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Krótki opis podjętych działań związanych z zainteresowaniami i pasjami (osiągnięcia): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III. Cel, na jaki zostanie przeznaczone stypendium w przypadku pozytywnego rozpatrzenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Dlaczego to właśnie Kandydat ma zostać Stypendystą Programu Pasje po Horyzont? – proszę 

uzasadnić.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Załączniki: 

Zaświadczenie ze szkoły/ wyższej uczelni  o pobieraniu nauki w roku szkolnym/akademickim 

2020/2021 

 

 



 
 
 

Oświadczenia Kandydata do otrzymania stypendium: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Darłowskie Centrum 

Wolontariatu, w celu wzięcia udziału w Programie Stypendialnym Pasje po Horyzont 

 

________________________          

    czytelny podpis kandydata                                                                                   

 

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Darłowskie Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 28,  

76 – 150 Darłowo. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Justyna Tepurska tel.785 751 014. Dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit a) ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych  z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji III edycji Programu Stypendialnego 

Pasje po Horyzont. Administrator danych nie udostępnia danych do  ani ich nie przekazuje do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  Dane osobowe przetwarzane w celach związanych 

z realizacją III edycji Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont będą przechowywane do czasu 

przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w III edycji Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont. 

 

________________________        

    czytelny podpis kandydata                                                                  

    

 

  

 



 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

________________________        

    czytelny podpis kandydata                                                                   

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie przez Darłowskie Centrum Wolontariatu mojego imienia i 

nazwiska oraz informacji o zasadach i formie udzielonej pomocy / wsparcia. 

 

________________________       

    czytelny podpis kandydata                                                                                  


