Regulamin stypendialny
Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”
§1
Regulamin stypendialny Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” zwanej
dalej Fundacją DM określa zasady udzielania stypendiów wspierających realizację
aspiracji sportowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
§2
Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów Fundacji DM :
1. Stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży osiągającej wybitne osiągnięcia
sportowe
2. Stypendia sportowo-socjalne dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji
materialnej a pragnących uprawiać co najmniej jedną z dyscyplin sportowych
3. Stypendia „równych szans” dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji
materialnej, ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, osób
niepełnosprawnych o wysokich aspiracjach edukacyjnych lub/i sportowych.
§3
1. O stypendium sportowe może ubiegać się osoba pełnoletnia lub rodzic/ opiekun
prawny osoby nieletniej, która uzyskuje wybitne osiągnięcia sportowe. Za wybitne
osiągnięcia sportowe uznaje się zdobyte medale na mistrzostwach o zasięgu co
najmniej krajowym, spartakiadach lub zawodach o podobnej randze w okresie nie
wcześniej niż dwa lata od dnia złożenia wniosku.
2. Stypendium może zostać przyznane osobie, która uzyskała pozytywną opinię od
swojego trenera sportowego i wychowawcy ( szkoły lub uczelni), w przypadku
uczęszczania i pobierania nauki.
3. Stypendium może zostać przyznane jako świadczenie jednorazowe lub w systemie
świadczeń powtarzalnych.
4. Stypendium można otrzymywać stypendysta nieprzerwanie przez okres nie
dłuższy niż 24 miesiące.
§4
1. O stypendium socjalno-sportowe może ubiegać się osoba pełnoletnia lub rodzic/
opiekun prawny osoby nieletniej, która uzyskuje bardzo dobre wyniki sportowe i
jednocześnie znajduje się trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wniosek o stypendium
winien być udokumentowany urzędowymi lub według wzoru Fundacji DM
zaświadczeniami o wysokości dochodów przypadających na członka rodziny oraz
innymi oświadczeniami lub zaświadczeniami potwierdzającymi sytuację ekonomiczną
wnioskodawcy
2. Z wnioskiem do Fundacji DM o przyznanie stypendium na rzecz wnioskodawcy
może wystąpić przedstawiciel klubu lub organizacji pozarządowej. Stypendium może
zostać przyznane osobie, która uzyskała pozytywną opinię od swojego trenera
sportowego i wychowawcy (szkoły lub uczelni), w przypadku uczęszczania i
pobierania nauki.
3. Stypendium może zostać przyznane jako świadczenie jednorazowe lub w systemie
świadczeń powtarzalnych.
4. Stypendium, w szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych może mieć
charakter bezzwrotnej zapomogi. Warunki jej przyznania określa Zarząd Fundacji DM
w odniesieniu do konkretnego zdarzenia lub stanu faktycznego
§5
1. O stypendium „Równych Szans” może ubiegać się osoba pełnoletnia lub rodzic/
opiekun prawny osoby nieletniej, która ze względu na stan zdrowia, status społeczny,

ekonomiczny może mieć lub ma utrudniony start i możliwość realizacji swoich celów,
aspiracji i planów sportowych i edukacyjnych.
2. Stypendium może zostać przyznane osobie, która uzyskała pozytywną opinię
środowiskową oraz od swojego wychowawcy ( szkoły lub uczelni), w przypadku
uczęszczania i pobierania nauki.
3. Stypendium może zostać przyznane jako świadczenie jednorazowe lub w systemie
świadczeń powtarzalnych.
4. Stypendium może mieć charakter nieperiodycznych świadczeń przyznanych
stypendyście w okresie 12 miesięcy w formie innej niż pieniężna. Decyzję w tym
zakresie podejmuje Zarząd Fundacji DM na wniosek organizacji pozarządowej, klubu
sportowego, osoby fizycznej lub wnioskodawcy.
§6
Stypendysta zobowiązuje się do wydatkowania uzyskanych w ramach stypendiów
środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem na cele sportowe, sportowosocjalne lub edukacyjne tj zgodne z celami statutowymi Fundacji DM. Przeznaczenie
uzyskanych środków finansowych na inne cele musi być każdorazowo uzgadniane z
Zarządem Fundacji DM.
§7
Kandydat ubiegający się o stypendium winien przedłożyć następujące dokumenty:
wniosek o przyznanie stypendium, według wzoru ustalonego przez Fundacje DM,
oświadczenie o akceptacji regulaminu stypendialnego Fundacji DM;
zaświadczenia i opinie wydane przez szkołę, uczelnię, klub, organizacje
pozarządowe i środowiskowe,
oświadczenie o średniej ocen za rok szkolny poprzedzający rok składania wniosku
o stypendium
inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje Fundacji DM o przyznaniu
Stypendium
§8
1. Stypendium będzie przyznawane w formie świadczenia jednorazowego lub
świadczeń okresowych i wypłacone przelewem na wskazane konto bankowe.
Świadczenia okresowe będą wypłacane z dołu do końca każdego okresu.
2. Fundacja nie przewiduje możliwości wypłat świadczeń pieniężnych w gotówce.
§9
1. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w terminach ustalonym przez Zarząd
Fundacji DM.. Dokładny termin każdorazowo umieszczany będzie na stronie
internetowej Fundacji www.tiger-fundacja.pl. W uzasadnionych wypadkach wnioski
mogą być składane i rozpatrywane w innych terminach.
2. Wnioski o przyznanie stypendiów „Równych Szans” mogą być składane w każdym
czasie.
3. Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać bezpośrednio w siedzibie
Fundacji DM bądź przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Fundacji Darka
Michalczewskiego „Równe Szanse” , Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.
§ 10
1. Fundacja DM zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyznanych świadczeń w
każdym czasie, a w zakresie wypłaconych kwot żądać ich zwrotu w przypadku:
uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o przyznaniu stypendium, w oparciu o
nieprawdziwe zaświadczenia lub oświadczenia
sfałszowania dostarczonych do Fundacji DM dokumentów i opinii
negatywnej opinii trenera lub wychowawcy, w przypadku uczniów

nie dostarczenia w terminie dokumentów, o które wystąpi do stypendysty Fundacja
DM
braku promocji do następnej klasy lub znacznego pogorszenia wyników w nauce w
okresie, w którym udzielane jest stypendium
niewłaściwej postawy społecznej stypendysty
działania stypendysty na szkodę Fundacji DM
2. W przypadku stypendiów sportowych Fundacja DM zastrzega sobie prawo do jego
wstrzymania i/lub cofnięcia w przypadku braku zaangażowania stypendysty
w treningi i znacznego obniżenia poziomu sportowego.
3. Wypłata stypendiów socjalno-sportowych świadczenie może zostać wstrzymane
lub zawieszone w przypadku radykalnej poprawy statusu ekonomicznego
stypendysty.
§ 11
1. Fundacja DM w każdym czasie może żądać od stypendysty przedłożenia
Zarządowi Fundacji DM aktualnej opinii od trenera, a przypadku uczniów opinii od
wychowawcy (szkoły lub uczelni), innych zaświadczeń lub oświadczeń niezbędnych
dla właściwej oceny kwalifikacji stypendysty do otrzymywania stypendium.
2. Stypendysta lub jego rodzic/opiekun prawny, w przypadku nieletnich może w
każdym czasie zrezygnować z otrzymywania stypendium poprzez pisemne
oświadczenie przedłożone Zarządowi Fundacji DM.
§ 12
Fundacja DM w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej
organizacji zastrzega sobie prawo do wstrzymania programu stypendialnego.
§ 13
1. Stypendysta na prośbę Zarządu Fundacji DM zobowiązany jest do sporządzenia i
przedłożenia w Fundacji DM sprawozdania z wydatkowania kwot otrzymanych w
ramach stypendium oraz przedłożenia oświadczenia o uzyskanych wynikach w
nauce i osiągnięciach sportowych w okresie, w którym uzyskiwał stypendium.
§ 14
1. W przypadku przerwania nauki, zaprzestania uczęszczania na treningi,
długotrwałej choroby i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg
projektu stypendialnego stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Zarząd Fundacji DM.
2. W przypadku stypendium sportowego i socjalno-sportowego przerwanie nauki i/lub
treningu przez stypendystę oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat
stypendium.
3. Nie zgłoszenie w Fundacji DM faktu przerwania nauki i/lub treningów oraz
pobieranie kolejnych rat stypendium, będzie podstawą do żądania zwrotu nienależnie
pobranych środków finansowych wraz z odsetkami, a w przypadku nie uregulowania
należności, do wystąpienia na drogę sądową

