Załącznik do Uchwały Nr 9/17
Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju
Powiatu Wieluńskiego
z dnia 19.06.2017.

REGULAMIN
Przyznawania stypendium sportowego dla uczniów i studentów
„Sportowiec” Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania
stypendium sportowego.
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
•

Stypendium Sportowe- stypendium w dziedzinie sportu przyznawane uczniom i
studentom uzdolnionym w sporcie.

•

Stypendysta- osoba, której przyznano stypendium.

•

Szkoły ponadpodstawowe- należy przez to rozumieć licea ogólnokształcące,
technika, oraz szkoły zawodowe/branżowe.

•

Student- osoba, która w roku, w którym przyznawane jest stypendium zdała egzamin
dojrzałości i z dniem 1 października tego roku podejmuje studia lub jest studentem
wyższych lat.

•

Komisja- Komisję ustanowioną i działającą w oparciu o przepisy niniejszego
regulaminu.
§2

1.Stypendia przyznawane są w dziedzinie sportu uczniom i studentom, zarówno
mieszkającym jak i uczącym się w szkołach na terenie powiatu wieluńskiego, a także
absolwentom szkół średnich naszego powiatu za szczególne osiągnięcia w sporcie uzyskane
w ostatnim roku szkolnym lub akademickim, za który przyznaje się stypendium.
2. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

•

150zł dla uczniów oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół
podstawowych

•

250zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych

•

350zł dla studentów

3. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy trwania roku szkolnego dla uczniów i 9
miesięcy roku akademickiego dla studentów.
II.KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§3
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Są uczniami szkół, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (uczących się w trybie
dziennym w szkołach publicznych i niepublicznych):
•

będącymi stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczący się w szkołach
mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego.

2. Są studentami studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym będących mieszkańcami powiatu wieluńskiego.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi/studentowi który
spełnił przynajmniej jeden z warunków:
a)Uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:
•

wojewódzkim (zajął miejsce od I – III)

•

krajowym (zajął miejsce I-VIII)

•

międzynarodowym (zajął miejsce I-VIII)

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniom, którzy uzyskali co
najmniej ocenę dobrą z zachowania.
6. Kandydaci starający się o stypendium sportowe powinni do wniosku załączyć:
•

Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe

7. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: uczniowie, studenci, rodzice (prawni
opiekunowie), trenerzy klubów sportowych.
8. W przypadku osób niepełnoletnich które ubiegają się o stypendium, wniosek musi podpisać
rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

9. Wnioski z niekompletną dokumentacją, nieczytelne, niespełniające wymogów formalnych,
lub złożonych po terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję. Wnioski rozpatrzone
negatywnie lub pozostawione bez rozpoznania nie będą zwracane.
10. Fundacja zastrzega sobie prawo publikowania wizerunku i niezbędnych danych o
osobach, którym udzieliła stypendium.
11. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe składa się w Biurze
Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl. Kazimierza Wielkiego 2/205 w
wyznaczonym terminie.
III KOMISJA STYPENDIALNA
§4
1. Komisja pracuje w oparciu o niniejszy regulamin Programu.
2. Komisja Stypendialna powoływana jest przez Zarząd Fundacji i funkcjonuje w składzie 5
osób. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele; Rady Fundacji, Zarządu Fundacji,
Darczyńców.
3. Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki społecznie.
4. Decyzje Komisji są ostateczne- nie przysługuje od niej odwołanie
5. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do pracy w Komisji składa oświadczenie o
braku powiązań z wnioskodawcami stypendium.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Stypendyści, ich rodzice lub prawni opiekunowie podpisują z Zarządem Fundacji Umowę
Stypendialną określającej w szczególności warunki wypłaty stypendium.
2. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w
miesięcznych ratach zgodnie z umową zawartą między Fundacją a stypendystą po terminie
ogłoszenia listy stypendystów.
3. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Fundacji o przerwaniu nauki w terminie
do 7 dni.
4. W przypadku przerwania nauki wypłacanie stypendium zostaje wstrzymane.

5. Osoba, która otrzyma stypendium z programu stypendialnego Fundacji zobowiązuje się
przedłożyć w Biurze Fundacji potwierdzone przez szkołę/uczlenię zaświadczenie o
kontynuowaniu nauki.
6. Każdy biorący udział w programie stypendialnym Fundacji „Sportowiec” przez
przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
we wniosku akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
8. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd Fundacji, jeśli zostanie
stwierdzone, że stypendysta nie wywiązuje się z umowy stypendialnej.
9. Niniejszy regulamin oraz zmiany zatwierdza Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
10. Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi
Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 – Wniosek o udzielenie stypendium sportowego uczniom oddziałów
gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Załącznik Nr 2 - Wniosek o udzielenie stypendium sportowego studentom
Załącznik Nr 3- Deklaracja poufności i bezstronności
Załącznik Nr 4 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku Dziecka, Rodzica
Załącznik Nr 5 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

