
 

 

 
Załącznik  

Do Regulaminu Przyznawania Stypendiów 

QUEEN HEDVIG SCHOLARSHIP  

dla wybitnych uczniów szkół średnich 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium w ramach programu 

QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP 
dla wybitnych uczniów szkół średnich 

 

1. Dane osobowe ucznia:  

  Imię (imiona) i nazwisko ucznia: 

Data i miejsce urodzenia: 

Numer telefonu: 
 
 

Adres e-mail: 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna): 
 
 

Numer telefonu rodzica (opiekuna): 
 
 

2. Adres zamieszkania: 
 
 
 

3. Informacja o szkole: 

  Nazwa szkoły: 

W roku szkolnym 2022/ 2023 jestem uczniem/ uczennicą klasy: 

 
 

Do wniosku załączam między innymi:  
 
1) list motywacyjny - sporządzony w języku polskim, w którym uzasadniam i przedstawiam m.in.:  
    − chęć wzięcia udziału w Projekcie,  
    − możliwe uzyskane dzięki temu wsparcie i motywację w zakresie realizacji swoich planów naukowych i   
   zawodowych,  
    − swoją aktywność w życiu społecznym lub szkolnym,  
    − osiągnięcia w nauce, jak również  
    − korzyści uzyskane z wyjazdu w ramach Programu oraz wpływu ww. wyjazdu na życie osobiste  
 
2) esej - sporządzony w języku angielskim (do 1384 wyrazów) - na temat mojego wzoru, idola naukowego lub   
    bohatera;  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Oświadczenia: 
 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP dla wybitnych 
uczniów szkół średnich oraz akceptuję jego zapisy,  
 
2) Oświadczam, że podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,  
 
3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby 
przyznania stypendium,  
 
4) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 1 do 
wniosku oraz akceptuję jej zapisy,  
 
5) Oświadczam, że przystępując do programu QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP dla wybitnych uczniów 
szkół średnich wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Fundację Queen 
Hedvig Scholarship   z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15 w celach promocyjnych i marketingowych 
związanych z działalnością Fundacji.  
 
Zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonywanych przez lub na zlecenie 
Fundacji w ramach prowadzonej działalności. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń względem Fundacji, 
z tytułu wykorzystywania zdjęć i innych form publikacji z moim wizerunkiem. Wizerunek może być również 
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania, kompozycji bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
 
 
 

....................................................... 
Miejscowość i data (Imię i nazwisko ucznia) 

 
 
 

....................................................... 
Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego* 

*w przypadku niepełnoletności ucznia podpis Rodzica/\Opiekuna Prawnego jest obowiązkowy 
 

5. Załączniki 
 

1).................................................................................................................................................  
 
2) .................................................................................................................................................  
 
3) .................................................................................................................................................  
  
4) .................................................................................................................................................  

  


