Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przez Zarząd
Stowarzyszenia Zacięcie
§1
1. Stypendia sportowe przyznawane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie par.3
rozdziału II statutu Stowarzyszenia oraz Ustawy o Sporcie z dnia 25.10.2010 art.5.(DZ.U. z
2020 poz 1133)
2. Stypendia sportowe mają na celu wyrównanie szans w dostępie do oferty szkoleniowej
dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działania Stowarzyszenia.
3. Stypendia mogą być wypłacane członkiniom i członkom Grupy Szkoleniowej działającej
przy Stowarzyszeniu, którzy uprawiają wspinaczkę sportową oraz spełniają jeden z
warunków 1) aktywnie biorą udział w działaniach Stowarzyszenia i realizują jego cele
statutowe, 2) reprezentują Stowarzyszenie na zawodach sportowych.
4. Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom, które uprawiają sport na podstawie
innej niż umowa o pracę lub kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu i nie otrzymują za to
wynagrodzenia.
§2
1. Wysokość stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może w danym roku stypendiów nie przyznawać.
2. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty stypendium sportowego oraz jego cofnięcie
należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
§3
1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie, która:
a) Uprawia dyscyplinę sportu jaką jest wspinaczka sportowa, która zaliczana jest do
dyscyplin olimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europy i Polski.
b) Reprezentuje kraj, Stowarzyszenie na zawodach sportowych.
c) Aktywnie bierze udział w działaniach Stowarzyszenia i realizuje jego cele statutowe
§4
1. Stypendium przyznawane jest osobom uprawiającym wspinaczkę w ramach Grupy
szkoleniowej. Nie jest konieczne składanie wniosku o przyznanie stypendium.
§5
1. Zarząd Stowarzyszenia może wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku
braku środków finansowych na ich realizację, oraz gdy stypendystka lub stypendysta:
a) Będzie prowadzić niesportowy tryb życia
b) Swoim postępowaniem będzie naruszać postanowienia Statutu Stowarzyszenia,
regulaminu sekcji, regulaminów rozgrywek, a zastosowane a przewidziane przepisami kary
nie odniosą pozytywnego rezultatu.
c) W sposób rażący zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego.
d) Została lub został wykluczony z grona osób należących do Grupy Szkoleniowej
e) Będzie stosować niedozwolone środki dopingujące.
O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium zawodnik zostanie poinformowany pisemnie przez
Zarząd Stowarzyszenia.
§6
1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

2 Wykaz osób, którym przyznano stypendia, podaje się do wiadomości publicznej członkiń i
członków Grupy Szkoleniowej.
3.Pisemną decyzję o przyznaniu stypendium Zarząd wydaje na prośbę osoby pobierającej
stypendium,
2.Cofnięcie stypendium przez Zarząd skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy
stypendialnej ze skutkiem natychmiastowym.
3.Jeśli cofnięcie stypendium jest skutkiem rażącego naruszenia umowy stypendialnej przez
stypendystkę lub stypendystę to jest ona zobowiązana/on zobowiązany do zwrotu
pobranego stypendium bez odrębnego wezwania ze strony Zarządu Stowarzyszenia.
§7
1.O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2021 Regulamin zostanie podany do
publicznej wiadomości (udostępniony w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie
internetowej Stowarzyszenia)

