
REGULAMIN STYPENDIUM SPORTOWEGO PN. 

„MŁODZI MISTRZOWIE SPORTU” 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Stypendium „Młodzi Mistrzowie Sportu” (dalej: Stypendium) jest organizowany przez Organizatora na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Stypendium jest Fundacja „Absolwent” z 

siedzibą przy ul. Helsztyńskiego 3 w Gostyniu o numerze KRS 0000078617, przy współpracy z lokalnym 

tygodnikiem „Życie Gostynia”. 

2. Regulamin jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora oraz dostępny do wglądu w 

siedzibie Organizatora. 

3. Stypendium skierowane jest do młodych sportowców powiatu gostyńskiego (pochodzących i/lub 

mieszkających na terenie powiatu) w wieku od 11 do 20 lat. Celem programu stypendialnego jest pomoc i 

nagrodzenie młodych sportowców, którzy najbardziej potrzebują wsparcia finansowego w celu rozwoju 

swoich sportowych pasji. 

4. Wyboru stypendysty/stypendystów dokonuje Kapituła Stypendialna (dalej: Kapituła) powołana przez 

Organizatora. 

5. W skład Kapituły wchodzą: Izabela Dereszewicz, Hanna Hejduk z ramienia „Życia Gostynia” , Ewa 

Misiaczyk z ramienia Powiatu Gostyńskiego, Piotr Gorynia oraz Jarosław Tomczak – przedstawiciel 

Organizatora. 

6. Kapituła korzystać może z ciała doradczego, jakim są działacze sportowi, trenerzy oraz dziennikarze 

sportowi w celu  odpowiedniej oceny merytorycznej wniosków stypendialnych. 

 

Zgłoszenia 
 

 

1. Zgłoszenia mają charakter otwarty - zgłoszeń dokonują kluby sportowe z Wielkopolski wypełniając i 

przesyłając do Organizatora dedykowany wniosek zgłoszeniowy, którego wzór opublikowany zostanie z 

odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora.  

2. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać poprzez e-mail biuro@fundacja-absolwent.pl lub drogą 

pocztową na adres Organizatora. 

3. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium/stypendiów po spłynięciu wszystkich wniosków. 

Zgłoszenia przyjmowane są od opublikowania regulaminu na stronie Organizatora do 15 czerwca br. 

 

 

Wyłonienie stypendysty 
 

 

1. Kapituła podczas obrad i przyznawania stypendium/stypendiów brać będzie pod uwagę prócz osiągnięć 

sportowych także sytuację finansową kandydata.  

2. W zależności od wysokości zebranych środków, Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu więcej niż 

jednego Stypendium. 

3. Obrady Kapituły są tajne, wyniki jej obrad zaś jawne i podane do wiadomości publicznej. Decyzje 

Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.  

4. Ogłoszenie wyników obrad Kapituły zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na 

stronie internetowej Organizatora. 

5. Nagrodą (dalej: Nagroda) jest ufundowane przez Organizatora stypendium, które ma formę zwrotu 

kosztów za cykl treningów, wyjazd/obóz szkoleniowy i/lub sprzęt sportowy*, mający na celu podniesienie 

wiedzy i umiejętności z dziedziny sportu, w której specjalizuje się Stypendysta.  

6. Uroczyste przyznanie stypendiów odbędzie się na dedykowanym spotkaniu, którego czas i miejsce 

zostaną z wyprzedzeniem  podane do wiadomości stypendystów oraz opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora. Obecność stypendystów na spotkaniu jest obowiązkowa.  

7. Termin realizacji przyznanej kwoty stypendium określono na koniec roku kalendarzowego, w którym 

zostało ono przyznane, chyba że Kapituła postanowi inaczej. 

8. W przypadku nieodebrania/ niezrealizowania Nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora 

pozostanie ona jego własnością i może zostać przyznana innej osobie. 

9. Nagroda ufundowana jest głównie ze środków zebranych podczas imprezy dobroczynnej pn. „Bal 

Sportowca”. 

10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. 

11. Kapituła ma prawo zmienić zapisy Regulaminu na zebraniu zwykłą większością głosów. 
* przez sprzęt sportowy rozumie się także profesjonalne obuwie sportowe, jednak kategoria ta nie obejmuje odzieży sportowej. 

Wszelkie kwestie sporne dot. tej kwestii rozstrzygane są przez Organizatora. 


