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FUNDACJA HODOS 
ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń 

NIP: 9562299977 

 

 
FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA KANDYDATÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM  

FUNDOWANE PRZEZ FUNDACJĘ HODOS 

 

 PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Dane Kandydata 

Nazwisko  

Imiona  

Nazwisko panieńskie  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Imię ojca  

Imię matki  

PESEL  

Seria i numer dowodu 

osobistego lub dokumentu 

mu odpowiadającemu 

 

Obywatelstwo  

Adres e-mail  

 

Adres stałego zamieszkania (zgodny z dowodem osobistym) 

Ulica  

Nr domu i mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Telefon  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż podany wyżej) 

Ulica  

Nr domu i mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Telefon  

 

Stosunek do służby wojskowej (mężczyźni, zaznaczyć właściwe „x”) 

Uregulowany   Nieuregulowany  

WKU  

 

Ukończyłem/łam studia  

Nazwa uczelni  

Miejscowość  

Numer dyplomu, data 

wystawienia dyplomu 
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Znajomość języków obcych 

Lp. Język obcy Stopień znajomości 

   

   

   

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 

osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.  

Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Prawidłowość danych zawartych w formularzu stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Zobowiązuję się do powiadomienia Fundacji Hodos o każdorazowej zmianie danych 

adresowych teleadresowych. 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem określającym zasady 

przyznawania oraz wypłacania stypendiów przez Fundację Hodos z siedzibą w Toruniu, w 

ramach programu stypendialnego Edukacja 2013. 

 
.............................................      ............................................ 

(miejscowość, data)        (podpis kandydata) 
 

 

 

 

Do podania załączam następujące dokumenty: 

 

a) oryginały świadectw maturalnych lub równoważnych polskiemu świadectwu maturalnemu 

opatrzonymi apostille (dotyczy kandydatów z Rosji),  

b) suplement  zawierający wykaz zajęć edukacyjnych, liczbę realizowanych godzin, uzyskane 

oceny (dotyczy kandydatów z Rosji),  

c) zaświadczenie w jęz. polskim o tym, że przedkładane świadectwa uprawniają do ubiegania 

się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego 

systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa (dotyczy kandydatów z Rosji),  

d)  potwierdzoną kopią dowodu osobistego lub dokumentu mu odpowiadającemu, 

wypełnionym i podpisanym wnioskiem o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą 

(dotyczy obcokrajowców).  

 
  

 

 

Toruń, dnia .........................................................  

(podpis kandydata)  

 

 


