
 

 

       Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr……………… 

Burmistrza Miasta Jasła  z dnia ………………….. 

 

 ………………………………………………………………. 
 miejscowość, data 

 

 

Wniosek o Jednorazowe Stypendium Artystyczne 

im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza 

 

I. Dane dotyczące osoby lub podmiotu składającego wniosek 

Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kod i miejscowość…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ulica, nr domu/lokalu……………………………………………………………………………………………………………………… 

Gmina………………………………………………………. Powiat…………………………………………………………………………. 

Województwo……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/ fax……………………………………………… e-mail…………………………………………………………………………….. 

2. Nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli 

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

II. Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko i imię (imiona)………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

Kod i miejscowość……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica, nr domu/ lokalu…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gmina…………………………………………………….. Powiat………………………………………………………………………………. 

Województwo………………………………………………………………. 

Telefon/ fax…………………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

III. Informacje o artystycznych osiągnięciach kandydata. 

Dotyczy osiągnięć w dziedzinie muzyki. Całokształt dotychczasowych osiągnięć lub dokonań 

kandydata w okresie ostatnich trzech lat. 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

IV. Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przyznanego stypendium  

i planowanych przedsięwzięć artystycznych dla rozwoju artystycznego Kandydata: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Informacje o pobieraniu przez kandydata innych stypendiów w okresie ostatnich trzech lat. 

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

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

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

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

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

 

 

VI. Dodatkowe informacje: 

Rekomendacja podmiotu zgłaszającego: 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

Podpisy twórcy/twórców kultury udzielającego/ udzielających rekomendacji. 

1…………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pieczęć podmiotu udzielającego rekomendacji 

             (nie dotyczy osób fizycznych) 

……………………………………………………………………………………. 

    Podpis osoby/ osób upoważnionej/upoważnionych 

     do składania oświadczeń woli 

 

VII. Dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata*.  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

…………………………………………………………………… 

Oświadczam, że podane przez wnioskodawcę dane są prawdziwe. 

 

 

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

Pieczątka  Podpis kandydata lub rodzica/ opiekuna                          

 Prawnego niepełnoletniego kandydata 

   do stypendium 

 

 …………………………………………………………….. 

 Podpis wnioskodawcy 

*Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

1) port folio lub dokumentację twórczości (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne 

publikacje, dyplomy, i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.), 

2) życiorys artystyczny, 

3) rekomendacje osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium, 

4) zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. 



 

 

1. Administratorem danych jest Organizator Jednorazowego Stypendium Artystycznego im. Jerzego 

„Dudusia” Matuszkiewicza tj. Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się 

Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie:  13 448 63 00 lub pod 

adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody.  

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym mediom.  

5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do 

momentu cofnięcia zgody.  

7. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są 

ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi 

uczestnictwo w Jednorazowym Stypendium Artystycznym im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. 

10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany. 

 

 …………………………………………. 

                                                                                                                                                                                  Podpis kandydata lub rodzica/ opiekuna 

 Prawnego niepełnoletniego 

  kandydata do stypendium 

mailto:urzad@um.jaslo.pl

