ANSÖKAN UR SIGNE OCH CARL
GUSTAF WIDÉNS STIFTELSE

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars
utbildning genom att lämna ett bidrag till behövande
studerande för universitetsstudier eller annan högre
utbildning.
Avkastningen är disponibel för studerande med
anknytning till Grums i första hand.
Personuppgifter

1(1)

Skickas till:

Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse
c/o Grums kommun
664 80 Grums

Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Kontonummer för eventuell utbetalning (ange även clearingnummer)

Utbildning

Sida

Telefonnummer kvällstid
Namn på bank

Ämne/program

Ort

Utbildningens längd, antal terminer

Påbörjad, mån/år

Avslutas, mån/år

Hur finanserar du dina studier?

Stipendium
Har du sökt stipendiet tidigare?

☐ Ja

☐ Nej

Har du beviljats stipendiet tidigare?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange år:

Till blanketten ska du bifoga:
–
–
–
–

En kortare berättelse om dig själv (högst en halv A4-sida)
Personbevis
Intyg från utbildningen du går eller ska påbörja, t.ex. registreringsintyg
Uppgifter som styrker eventuell anknytning till Grums

För kännedom
Ansökan ska vara Grums kommun tillhanda senast den 1 november.
Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Endast kompletta ansökningar behandlas.
Eventuell utbetalning sker till det bankkonto du uppgivit i din ansökan. Utbetalning sker i december månad.
Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte.
Stiftelsens handlingar utgör inte allmänna handlingar och kan inte begäras ut med stöd av
tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen). Uppgifter du lämnar kommer endast att hanteras av handläggare
och stipendiekommittén.
Jag har tagit del av ovanstående och intygar att informationen är sanningsenlig
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums
kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.

Grums kommun
Postadress

Grums kommun
664 80 Grums

Hemsida

E-post
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Telefon
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0555-420 00
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212000-1827
Bankgiro
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