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STIPENDIUMI TAOTLUS 

(APPLICATION FOR SCHOLARSHIP) 

 

 

 

Loomestipendium                 x 
Creative Scholarship 

Loometegevuse toetus          
Support for creative activity 

Dok.registri nr 

 

Registreerimise kuupäev 

 

Ülekande kuupäev 

 

Seotud dokumendid 

 

 

 

 

 

 TAOTLEJA (APPLICANT) 

Nimi (Full name)  

Isikukood (Personal code)  

Arveldusarve nr (Bank account nr)  

E-posti aadress (E-mail address)  

 

PROJEKT (PROJECT) 

Stipendiumi kasutamise eesmärk (Purpose of scholarship)  

“Kingitud vastupidavus” – üldfüüsilist vastupidavust ja erialast arengut toetavad treeningud 

Stipendiumi kasutamise ajavahemik (Time period of using the scholarship) 

01.09.2021 – 31.08.2022 

Taotletav summa (Requested amount) Kogueelarve (Project’s total amount) 

  

 

Projekti sisuline kokkuvõte (Project’s description) 

 

Stipendium on mõeldud erialal töötavatele liikmetele (tantsijad, balletipedagoogid, repetiitorid, 
lavastajad) nende füüsilise aktiivsuse ja tugevuse hoidmiseks ja arendamiseks. Stipendium katab 
jõusaali ja ujula kasutamise ning Pilatese-, jooga- ja füsioterapeutide (individuaal)treeningute 
maksumuse. Stipendium ei kata ravieesmärgiga füsioterapeudi sessioone, massaaži, 
meelelahutuslikke veekeskuste külastusi jms. 

Soovin taotleda stipendiumi järgmisteks treeninguteks: 

•   

•   

•   
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Projekti eelarve (Project’s Budget) 

Kulu liik (Type of cost) Summa (Amount) EUR 

  

  

  

  

  

  

  

  

 KOKKU (TOTAL): 

 

 

Tulu allikad (Resources of income) Planeeritud summa 
(Planned amount) EUR 

Eesti Balletiliit (Estonian Ballet Union)  

Omafinantseering (own contribution)  

  

 KOKKU (TOTAL): 

 

 

Dokumendile on lisatud lisamaterjale     EI (no)    JAH (yes). 
There are extra materials attatched to this document 

Lisamaterjalid on esitatud elektrooniliselt        /paberkandjal      . 
Extra materials are in electronical format                                     / on paper 

 

Oma allkirjaga kinnitan, et: 
With my signature I certify that: 

• Olen tutvunud Eesti Balletiliidu stipendiumitaotlemiskorraga ja nõustun 
sellega, (I have read and I agree with Estonian Ballet Union’s scholarship allocation principles) 

• Kõik ülal esitatud andmed on õiged (All information given above is correct). 
 
Kuupäev (Date) Allkiri (Signature) 

 

 /Allkirjastatud digitaalselt (Signed digitally)    

 

 

 Eesti Balletiliidu juhatuse või kutsutud komisjoni otsus: 

 Taotlus rahuldada     Rahuldada osaliselt        Mitte rahuldada      

 Märkused: 

 Eraldatav summa:  

 Otsuse nr:  Kuupäev:  

 Vastutav isik:  Allkirjastatud digitaalselt    

 

 

 

 

 


