
Załącznik nr 4
do regulaminu przyznawania stypendiów dla 
osób zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnieniem kultury

Wniosek o stypendium na realizację młodzieżowego projektu 
z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury

1. Dane osobowe

1.1. Imię i nazwisko:

1.2. Data urodzenia:

1.3. Adres do korespondencji:

1.4. Numer telefonu:

1.5. Adres e-mail:

2. Dane opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

2.1. Imię i nazwisko:

2.2. Adres do korespondencji:

2.3. Numer telefonu:

2.4. Adres e-mail:

3. Charakterystyka projektu młodzieżowego

3.1. Tytuł projektu młodzieżowego:

3.2. Rezultat projektu młodzieżowego: 

3.3. Opis projektu młodzieżowego: 
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3.4. Termin realizacji projektu młodzieżowego od-do (daty w formacie dzień-miesiąc-rok):

od:                        do:

3.5. Harmonogram realizacji projektu młodzieżowego (rodzaje działań z podziałem na miesiące):

3.6. Wnioskowana kwota stypendium w złotych brutto: 

3.7. Przewidywane koszty realizacji projektu młodzieżowego (rodzaje i wysokość poszczególnych 

kosztów):

4. Informacja o działalności artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury osoby

składającej wniosek (dotychczasowe projekty, publikacje, wystawy, koncerty, konkursy, nagrody itp.)
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5. Adres strony internetowej/odnośniki do informacji o realizowanych przedsięwzięciach

(w przypadku braku proszę wpisać „nie dotyczy”)

6. Oświadczenia
6.1. Oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwe opcje):

zamieszkuję w Lublinie

pracuję w Lublinie

uczę się lub studiuję na terenie Lublina

nie otrzymałam/nie otrzymałem i w przypadku uzyskania stypendium nie będę ubiegać się o 
finansowanie tego projektu młodzieżowego z innych środków pochodzących z budżetu Gminy 
Lublin

nie jestem pracowniczką/nie jestem pracownikiem Urzędu Miasta Lublin

nie jestem zatrudniona/nie jestem zatrudniony w instytucji kultury, dla której organizatorem jest 
Gmina Lublin

jestem zatrudniona/jestem zatrudniony w instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina 
Lublin, ale przedmiot opisanego w tym wniosku projektu nie znajduje się w zakresie moich 
obowiązków służbowych i będzie wykonywany w czasie wolnym od pracy.

6.2. Oświadczam, że:

zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą RODO zamieszczoną na stronie 
stypendia.kultura.lublin.eu

zapoznałam się/zapoznałem się z warunkami regulaminu przyznawania stypendiów i akceptuję 
wszystkie zawarte w nim postanowienia.

Data:

Podpis wnioskodawczyni/wnioskodawcy/opiekuna prawnego: ……………………….
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