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Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja
wystartowa?a
Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z sieci? sklepów Biedronka uruchomi? IV edycj?
programu stypendialnego dla m?odych zdolnych sportowców borykaj?cych si?
z trudno?ciami w rozwoju kariery. To wyj?tkowy program, który wspiera m?odych,
utalentowanych ludzi, szukaj?cych dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Ka?de
stypendium w ramach funduszu to 10 000 z?. na realizacj? jasno sprecyzowanych celów
sportowych.
Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk
olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie sto?owym utworzy?a fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzi?ki partnerstwu z sieci? Biedronka,
przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.
W zwi?zku z tym, ?e w tenisa sto?owego gram d?ugo, wiem, z czym wi??e si? kariera sportowca.
To mnóstwo przeszkód i wyrzecze?. W czasie swojej kariery spotka?am wiele bardzo ?yczliwych
mi osób, które w ró?ny sposób mi pomaga?y. Ciesz? si?, ?e mój Fundusz pe?ni podobn? rol? dla
wielu m?odych talentów. – mówi Natalia Partyka.
W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdoby?o 33 sportowców. W III edycji do
grona stypendystów do??czyli mi?dzy innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i
?ukasz Niedzia?ek – utytu?owany m?ody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w
biegach narciarskich otrzyma? wsparcie Funduszu a? dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli
równie? Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchni?ciu kul? podczas Igrzysk
Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zako?czy?a udzia? w olimpiadzie
w Brazylii, zajmuj?c czwart? pozycj? w konkursie rzutu oszczepem.
Kto mo?e dosta? stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?
Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osi?gaj? wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy
sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach
zespo?owych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.
Stypendium otrzymaj? kandydaci, którzy z ró?nych przyczyn maj? problemy z rozwojem kariery,
ale jednocze?nie maj? sprecyzowane cele sportowe.
Stypendia w wysoko?ci 1000 z? miesi?cznie b?d? wyp?acane przez 10 miesi?cy. Kandydaci, prócz
wype?nionego formularza zg?oszeniowego, musz? przes?a? tak?e krótk? prezentacj? wideo.
Wnioski stypendialne nale?y sk?ada? do 14 grudnia 2018 r.
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Szczegó?owe zasady przyznawania stypendiów dost?pne s? na stronie
www.fundusznataliipartyki.pl.
***
Kontakt: Ma?gorzata Stradomska-Kalinka
e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl
tel: 22 825 70 22
www.fundusznataliipartyki.pl
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