
nr dokumentu mdok  180597/05/2013

Karta oceny formalnej
wniosku o stypendium na realizację projektu artystycznego

1. Informacje podstawowe

imię i nazwisko kandydata

data złożenia wniosku

2. Ocena formalna wniosku
kryteria formalne tak nie

1 wniosek złożono na obowiązującym formularzu
2 wniosek złożono w obowiązującym terminie
3 wniosek zawiera konieczne załączniki
- portfolio lub dokumentacja twórczości
- opis indywidualnych osiągnięć kandydata
- rekomendacja

-
-

4 projekt ma charakter artystyczny
5 projekt będzie realizowany na rzecz Lublina
6 kandydat zajmuje się twórczością artystyczną

7
wniosek spełnia wymogi formalne

3. Uwagi dotyczące oceny formalnej:

4. Podpisy członków Komisji ds. stypendiów
Imię i nazwisko Funkcja Podpis

1 przewodniczący
2 członek
3 członek
4 członek
5 członek

data oceny formalnej wniosku

Załącznik nr 7 do 
Zarządzenia nr …......./........../2013

Prezydenta Miasta Lublin
z dnia …..................................

w sprawie trybu pracy Komisji do spraw stypendiów, wzorów wniosków o 
stypendium, wzoru sprawozdania z realizacji programu stypendialnego 

oraz ramowego wzoru umowy stypendialnej

zaproszenie lub zgłoszenie do udziału w projekcie w przypadku 
realizacji programu stypendialnego poza Lublinem
oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych 
wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie i utrwalanie 
danych osobowych

kandydat mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres 
realizacji programu stypendialnego albo przedmiot programu 
stypendialnego związany jest z Lublinem

Lp.

Lublin, …......................................



nr dokumentu mdok  180597/05/2013

Karta oceny formalnej
wniosku o stypendium na realizację projektu z zakresu upowszechniania kultury

1. Informacje podstawowe

imię i nazwisko kandydata

data złożenia wniosku

2. Ocena formalna wniosku
kryteria formalne tak nie

1 wniosek złożono na obowiązującym formularzu
2 wniosek złożono w obowiązującym terminie
3 wniosek zawiera konieczne załączniki
- portfolio lub dokumentacja twórczości
- opis indywidualnych osiągnięć kandydata
- rekomendacja

-
-

4 projekt dotyczy upowszechniania kultury
5 projekt będzie realizowany na rzecz Lublina
6 kandydat zajmuje się upowszechnianiem kultury

7
wniosek spełnia wymogi formalne

3. Uwagi dotyczące oceny formalnej:

4. Podpisy członków Komisji ds. stypendiów
Imię i nazwisko Funkcja Podpis

1 przewodniczący
2 członek
3 członek
4 członek
5 członek

data oceny formalnej wniosku

Załącznik nr 8 do 
Zarządzenia nr 96/6/2013
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2013
w sprawie trybu pracy Komisji do spraw stypendiów, wzorów wniosków o 

stypendium, wzoru sprawozdania z realizacji programu stypendialnego 
oraz ramowego wzoru umowy stypendialnej

zaproszenie lub zgłoszenie do udziału w projekcie w przypadku 
realizacji programu stypendialnego poza Lublinem
oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych 
wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie i utrwalanie 
danych osobowych

kandydat mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres 
realizacji programu stypendialnego albo przedmiot programu 
stypendialnego związany jest z Lublinem

Lp.

Lublin, …......................................



nr dokumentu mdok  180597/05/2013

Karta oceny formalnej

1. Informacje podstawowe

imię i nazwisko kandydata

data złożenia wniosku

2. Ocena formalna wniosku
kryteria formalne tak nie

1 wniosek złożono na obowiązującym formularzu
2 wniosek złożono w obowiązującym terminie
3 wniosek zawiera konieczne załączniki
- portfolio lub dokumentacja twórczości
- opis indywidualnych osiągnięć kandydata
- rekomendacja
-

4 kandydat w dniu złożenia wniosku nie ukończył 30 roku życia

5 kandydat mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin

6
wniosek spełnia wymogi formalne

3. Uwagi dotyczące oceny formalnej:

4. Podpisy członków Komisji ds. stypendiów
Imię i nazwisko Funkcja Podpis

1 przewodniczący
2 członek
3 członek
4 członek
5 członek

data oceny formalnej wniosku

Załącznik nr 9 do 
Zarządzenia nr 95/6/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie trybu pracy Komisji do spraw stypendiów, wzorów wniosków o 
stypendium, wzoru sprawozdania z realizacji programu stypendialnego 

oraz ramowego wzoru umowy stypendialnej

wniosku o stypendium za osiągnięcie artystyczne o randzie międzynarodowej lub 
ogólnopolskiej

oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych 
wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie i utrwalanie 
danych osobowych

kandydat jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego 
konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym

Lp.

Lublin, …......................................
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