Załącznik nr 2

UMOWA STYPENDIALNA
w ramach Programu Stypendialnego Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie
uzdolnionych

Zawarta w dniu ……………………………………… r. w Warszawie pomiędzy:
Fundacją Potrafisz Polsko z siedzibą w Warszawie przy ul. Techników 28, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000150277, reprezentowaną przez:
Adama Zielińskiego – Prezesa Fundacji oraz
Pawła Skotarka – członka Zarządu
a ………………………………………………………………….. zamieszkałym/zamieszkałą w ……………………………
kod pocztowy ……………………… ulica ……………………………………………. nr ………………………………………..
reprezentowanego/reprezentowaną przez ………………………………………………………………. .

§ 1.
Umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń
sportowych oraz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych
Ośrodków Socjoterapii w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Program stypendialny
Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwany dalej „Regulaminem”, który
stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.
Umowa dotyczy przekazania przez Fundację Potrafisz Polsko jednorazowego stypendium w
ramach projektu – Program stypendialny Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, uczniowi/uczennicy, zwanym/zwanej dalej „Stypendystą”:
imię i nazwisko ucznia/uczennicy: ……………………………………………….. PESEL: ……………………………….
imiona
rodziców:
…………………………………...

………………………………………………………

zameldowany/a:

kod pocztowy: ……………………………….. ulica: ………………………………………………… nr: ……………………….
uczęszczający/a do: ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa
i
adres
klubu
sportowego/stowarzyszenia
Wychowawczego/Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii) .

sportowego/Młodzieżowego

Ośrodka

Osobą kontaktową jest: …………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail)

Opiekunem Stypendysty jest: ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail)

§ 3.
Fundacja Potrafisz Polsko zobowiązuje się wypłacić Stypendyście jednorazowe stypendium w
wysokości 1.000 złotych na rachunek bankowy …………………………………………………………………. (
imię i nazwisko posiadacza rachunku) o numerze ……………………………………………………………………………
prowadzony przez: ………………………………………………… w terminie 14 dni roboczych od dnia
podpisania niniejszej umowy.

§ 4.
1. Stypendysta zobowiązuje się do wydatkowania stypendium na cele określone we
Wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Zmiany we Wniosku o przyznanie stypendium powinny być zgłaszane Fundacji. Zmiany
wymagają aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności za wyjątkiem drobnych
zmian, w stosunku do których Fundacja uzna (pisemnie lub drogą mailową), że nie
wymagają one aneksu.

§ 5.
1. Opiekun Stypendysty do dnia 30 czerwca 2018 roku, przedstawia Fundacji Potrafisz
Polsko sprawozdanie, potwierdzające wydatkowanie przyznanych w ramach Programu
stypendialnego Fundacji Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych środków,
na cele zgodne z Wnioskiem o przyznanie stypendium, które stanowi załącznik do
niniejszej umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym.
2. Sprawozdanie Opiekun Stypendysty sporządza na formularzu udostępnionym na
stronie http://www.potrafiszpolsko.net/. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w
formie papierowej na adres Fundacja Potrafisz Polsko, ul. Techników 28, 02-468
Warszawa, z dopiskiem „Sprawozdanie – Program stypendialny” wraz z imieniem i
nazwiskiem Stypendysty.
3. Fundacja ma prawo żądać, by Opiekun Stypendysty w wyznaczonym terminie
przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. W przypadku niezłożenia sprawozdania, Fundacja wzywa telefonicznie bądź drogą
elektroniczną Opiekuna Stypendysty do jego złożenia, w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania wezwania.
5. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie
z przeznaczeniem i zawartą umową, co może być podstawą do natychmiastowego
rozwiązania umowy przez Fundację.

§ 6.

Stypendysta, który nie wywiązał się z warunków umowy stypendialnej zobowiązany jest do
zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach Programu stypendialnego Fundacji
Potrafisz Polsko dla uczniów szczególnie uzdolnionych wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania stypendium na rachunek bankowy o numerze: 59 2490
0005 0000 4520 4695 9082, prowadzony przez Alior Bank.

§ 7.
W przypadku nie wywiązania się z niniejszej umowy przez Stypendystę, Fundacja Potrafisz
Polsko może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia § 5 w części
dotyczącej zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami stosuje się odpowiednio.

§ 8.
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Fundację sprawozdania końcowego.

§ 9.
Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
Spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały
się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Fundacji sądu powszechnego.

§ 11.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.
922 ze zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………….

……………………………………………………….

podpis Stypendysty

*jeżeli Stypendysta jest niepełnoletni podpis składa Opiekun Stypendysty.

Fundacja Potrafisz Polsko

