Załącznik nr 1-2

Bytom, dnia …...............................
Wnioskodawca:
….......................................................................................
imię i nazwisko
….......................................................................................
adres zamieszkania
….......................................................................................
nr pesel

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium sportowego
Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego w związku z uzyskaniem w dniu …/.../....... r.
….... miejsca w …..................................................................................................................
Oświadczam, że zapozałam/zapoznałem się z Zasadami Przyznawania Stypendium
Sportowego członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.

…............................................................................
podpis osoby wnioskującej

Załącznik nr 1-1

Bytom, dnia …...............................
Wnioskodawca:
….......................................................................................
imię i nazwisko
….......................................................................................
adres zamieszkania
….......................................................................................
nr pesel

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium sportowego
Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego od miesiąca ….......................... / ….......... roku
w związku z uzyskaniem w miesiącu …................... / …........... roku …...... miejsca na
krajowej liście klasyfikacyjnej Polskiego Związku Szermierczego.
Oświadczam, że zapozałam/zapoznałem się z Zasadami Przyznawania Stypendium
Sportowego członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.

…............................................................................
podpis osoby wnioskującej

Załącznik nr 2
UMOWA STYPENDIALNA nr ….
zawarta w Bytomiu w dniu

pomiędzy:

Bytomskim Towarzystwem Szermierczym
z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Strzelców Bytomskich 1/3,
reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Ćwioro – wiceprezesa zarządu pełniącego funkcję skarbnika
zwanym dalej „Przyznającym",
a
…........................................................................................................................................
zamieskałym w …..............................................................................................................
nr Pesel : …..........................................
zwanym dalej „Stypendystą"
§ 1.
Na podstawie „Zasad przyznawania stypendiów sportowych członkom Bytomskiego Towarzystwa
Szermierczego” zwanego dalej regulaminem, Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium
miesięczne, począwszy od ………… do dnia utraty miejsca na liści Polskiego Związku
Szermierczego na zasadach określonych w regulaminie r., w wysokości ………….. zł brutto
miesięcznie
(słownie: ……………........................................................ złotych).
Na podstawie „Zasad przyznawania stypendiów sportowych członkom Bytomskiego Towarzystwa
Szermierczego”” zwanego dalej regulaminem, Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium
jednorazowe za zdbycie …....... miejsca na …................................................................................
w wysokości ………….. zł brutto.
(słownie: ……………........................................................ złotych).
§ 2.
Wypłata stypendium miesięcznego będzie dokonywana do 10 dnia następnego miesiąca po
miesiącu w którym zgodnie z regulaminem Stypendysta uzyskał prawo do stypendium oraz
podpisał umowę, na konto ……………………………………………………………… należące do
Stypendysty.
Wypłata stypendium jednorazowego będzie dokonana do 14 dni od dnia podpisania umowy, na
konto ……………………………………………………………… należące do Stypendysty.
§ 3.
Stypendysta zobowiązuje się do:
a) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,
b) aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego,
c) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych
organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego,
§ 4.
Przyznający może pozbawić stypendium na zasadach określonych w „Zasad przyznawania
stypendiów sportowych członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego”
§ 5.
Stypendystę pozbawia się stypendium szczególnie, jeżeli:
a) w danym miesiącu uplasował się na liście P.Z.Sz. Poza miejscami 1-4.
b) utracił zdolność do uprawiania sportu,
c) zaprzestał realizacji programu szkolenia,
d) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

e) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
f) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
g) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
h) decyzją zarządu Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego stypendia zosatły zawieszone.
§ 6.
W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu
szkoleń, stypendium nie przysługuje.
§ 7.
Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi do 7 dni od dnia
doręczenia pisemnego żądania zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty
stypendium.
§ 10.
Pozbawienie stypendium następuje w formie pisemnej.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§12.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez właściwy
miejscowo i rzeczowo sąd.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
STYPENDYSTA

PRZYZNAJĄCY

