Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w 2009 roku.

28 marca 2008 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła Uchwałę w sprawie stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróŜnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym.
Zgodnie z przyjętą uchwałą:
Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi klubu, mającego siedzibę na terenie
Miasta lub zawodnikowi, będącemu mieszkańcem Świdnicy, który jest zawodnikiem klubu spoza Świdnicy w
dyscyplinie nie prowadzonej w Świdnicy, a ponadto:
W roku 2008 osiągnął wysoki wynik, jest objęty programem szkolenia.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa w Urzędzie Miejskim klub sportowy zrzeszający
zawodnika.
Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, a takŜe
adres klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika;
oświadczenie klubu sportowego o przynaleŜności do niego zawodnika;
opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonania
obowiązków reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych;
opis osiągnięć we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez
zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
odpis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub klubu sportowego
zrzeszającego zawodnika, Ŝe zawodnik jest objęty tym programem;
wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji
zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;
zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Prezydenta o znanych temu
klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego;
Dopuszcza się złoŜenie zbiorowych dokumentów w przypadku złoŜenia przez klub więcej
niŜ 5 wniosków o stypendia w danej dyscyplinie sportu.
Wnioski adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - Referat Kultury, Sportu i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii
Krajowej 49 , pokój nr 27, do 30 listopada 2008 roku.
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