REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
FUNDACJI PBG BASKET JUNIOR
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, UL. SKÓRZEWSKA 35, PRZEŹMIEROWO
§1
Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem", jest mowa o Zawodniku należy
przez to rozumieć Zawodnika zrzeszonego w Klubie Fundacja PBG BASKET JUNIOR, zwanym
dalej "Klubem", i uprawiającego dyscyplinę sportu koszykówka.
2. Celem stypendium jest wyróżnienie Zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe.
§2
Zasady przyznawania stypendium
1. Stypendium jest przyznawane, wstrzymywane oraz cofane przez Zarząd Klubu.
2. Stypendium jest przyznawane każdemu Zawodnikowi Klubu, który jest reprezentantem Polski w
jakiejkolwiek grupie wiekowej.
3. Stypendium może zostać przyznane Zawodnikowi Klubu, który wystąpi do Zarządu z wnioskiem o
przyznanie stypendium.
4. Stypendium może zostać przyznane na wniosek Rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika, biorąc
pod uwagę sytuację finansowo-ekonomiczną Zawodnika.
5. Szczegółowe warunki korzystania ze stypendium, jego wysokość oraz okres na jaki zostało
przyznane, ustalane są indywidualnie i zawarte są w oddzielnej umowie łączącej Klub z
Zawodnikiem.
6. Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3 przysługuje od 2 (drugiego) roku trwania umowy o
wyszkolenie Zawodnika, chyba że umowa stypendialna stanowi inaczej.
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§3
Wysokość i wypłata stypendium
1. Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od poziomu sportowego reprezentowanego
przez Zawodnika oraz od możliwości finansowych Klubu.
2. Kwota miesięcznego stypendium ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji pomiędzy
Klubem i Zawodnikiem lub pomiędzy opiekunami prawnymi Zawodnika.
3. Wypłata stypendium następuje z dołu, do 25go dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu, którego stypendium dotyczy.
4. Stypendium może być wypłacane przez inny podmiot, z którym Fundacja ma podpisaną umowę
szkoleniową. Nie ma to wpływu na wysokość przyznanego stypendium, ani na terminy płatności.
5. Stypendium jest przyznawane na jeden sezon sportowy, chyba że umowa stypendialna stanowi
inaczej.
§4
Wstrzymanie wypłaty stypendium
1. Zawodnikowi można wstrzymać wypłatę stypendium lub pozbawić go stypendium, gdy:
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a) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego, regularnie opuszcza zajęcia szkoleniowe,
treningi, mecze koszykówki ligowej, pucharowej, mecze towarzyskie, pokazowe i nie jest to
spowodowane niedyspozycją zdrowotną Zawodnika,
b) nie dba o ciągłe podwyższanie swojego poziomu sportowego oraz nie dokłada należytej
staranności w poprawę swojej kondycji fizycznej,
c) nie przestrzega sportowego trybu życia, spożywa alkohol oraz inne używki, środki odurzające,
d) nie przestrzega wymagań, postanowień, regulaminów oraz zarządzeń Klubu, a zastosowane
wobec Zawodnika kary nie odnoszą pozytywnego rezultatu,
e) nie dba o odzież, materiały sportowe i sprzęt dostarczony przez Klub,
f) nie bierze udziału w wydarzeniach marketingowych, promocyjnych i medialnych Klubu, z
uwzględnieniem przez Klub zdarzeń losowych czy osobistych Zawodnika, jak również
związanych z nauką Zawodnika,
g) nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, tj. nie ma pozytywnych wyników w nauce oraz nie
uczęszcza na zajęcia szkole,
h) został wykluczony z grupy zawodników objętych szkoleniem.
2. O wstrzymaniu bądź cofnięciu stypendium Zawodnik zostanie poinformowany na piśmie przez
Zarząd Klubu.
§5
Postanowienia końcowe
1. O sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Klubu.
2. Regulamin w chodzi w życie z chwilą podpisania.

Wysogotowo, 14 maja 2014 r.
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