Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania stypendiów
FUNDACJI POMORZEODNOWA

zawarta w………………….., w dniu .................................. 20..… r. pomiędzy:
Fundacją PomorzeodNowa z siedzibą w 84-100 Puck, ul. Obrońców Wybrzeża 7/1, wpisana do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000698674, NIP: 5871713510, Regon: 36845587, zwaną dalej
„Fundacją” reprezentowaną przez prezeskę Katarzynę Burchacką-Klimczuk zwaną dalej Fundacją,

a
…………………………………., zam. w ………………………………………………, legitymującym
się dowodem osobistym ………………….PESEL………………………, NIP…………………………
reprezentowanym przez:1
…………………………………..,

zam.

w

……………………………………,

legitymują/cym

się dowodem osobistym …………….……………………… PESEL …………………………………..
…,
NIP……………………………, będącym opiekunem prawnym………………………………………...
(imię i nazwisko).
zwaną dalej Stypendystą
zwani łącznie Stronami a osobno Stroną.
§1.
1.

Fundacja

na

rozwój

talentu

Stypendysty,

przyznaje

Stypendyście

począwszy od

miesiąca……………………………..r. stypendium w łącznej kwocie ……………….
(słownie:……………………………………………………. złotych, 00/100), dalej zwanym
Stypendium, płatne na zasadach określonych poniżej.
2.

Kwota Stypendium zostanie wypłacona Stypendyście w następujący sposób:
a) Kwota przyznanego Stypendium będzie wypłacana Stypendyście w miesięcznych
równych ratach tj. po………..zł brutto, płatnych do ……….. każdego miesiąca.

b) Stypendium płatne będzie na rachunek bankowy Stypendysty/ opiekuna prawnego
1

Jedynie, gdy Stypendysta nie jest osobą pełnoletnią,

stypendysty2 :…………………………………………………
c) Od kwoty stypendium Fundacja potrąci należny podatek dochodowy.
d) Stypendium zostaje przyznane przez Fundację w oparciu o analizę informacji i
dokumentów zawartych i załączonych do wniosku i według kryteriów określonych
w Regulaminie Przyznawania Stypendiów Fundacji.
3.

Dla potrzeb rozliczenia niniejszego Stypendium, Stypendysta przedłoży zaświadczenie ze
szkoły potwierdzające przez Stypendystę obowiązek nauczania.
§2.

W okresie otrzymywania Stypendium Stypendysta zobowiązany jest do:
1. Przeznaczania Stypendium wyłącznie na potrzeby związane z rozwojem talentu osobistym, przez
co należy rozumieć w szczególności zakup podręczników, przyborów szkolnych, opłat za zajęcia
dodatkowe, a także wszelkie inne koszty związane z koniecznością wypełnienia obowiązków
szkolnych.
2. Przedłożenia na żądanie Fundacji dokumentów potwierdzających wykorzystanie przyznanego
Stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Stypendyście
pisma zawierającego żądanie Fundacji. Przez dokumenty potwierdzające wykorzystanie
przyznanego Stypendium rozumie się wszelkie rachunki, faktury i zaświadczenia,
3. Pisemnego informowania Fundacji o wszelkich zmianach w sytuacji życiowej Stypendysty,
mających istotny wpływ na wykonywanie niniejszej umowy, w szczególności dotyczących
kryteriów według których przyznano stypendium.
§3.
Fundacja zobowiązuje się do terminowej płatności rat Stypendium.
§4.
Fundacji przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy
stypendysta nie spełnia obowiązków o których mowa w § 2 niniejszej Umowy.
§5.
Podpisanie niniejszej Umowy oznacza, iż stypendysta zapoznał się z Regulaminem Przyznawania
Stypendiów Fundacji i akceptuje warunki w nie zawarte.

§6.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
2

Niepotrzebne skreślić.

nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………
Stypendysta

……………………………
Fundacja

