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Umowa stypendialna nr ………/RS/2018 

w sprawie przyznania stypendium na rok szkolny 2018/2019 
 
 

zawarta w Iławie w dniu …………………….. pomiędzy: 
 

STOWARZYSZENIEM „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Iławie, 14-200, przy ul. Skłodowskiej-Curie 23c, 
reprezentowanym przez Prezesa - p. Arkadiusza Karpińskiego i Skarbnika - p. Jarosława Lewkiewicza  
zwanym dalej Przyznającym, 
a  
…………………, zamieszkałą pod adresem: ……………………………, 
Uczniem ………………………………………….. 
Pesel: …………………….,  
zwanym(ną) dalej Stypendystą 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 w 
wysokości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) miesięcznie. 
2. Wypłata stypendium dokonywana będzie przelewem na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy 
o numerze: ………………………………… 

 

§ 2 
Stypendium będzie wypłacane wg następującego harmonogramu: 

1) za wrzesień 2018 – w październiku 2018, 
2) za październik 2018 – w listopadzie 2018, 
3) za listopad 2018 – do 10 grudnia 2018, 
4) za grudzień 2018 – do 10 grudnia 2018, 
5) za okres od stycznia do czerwca 2019 – do 10 grudnia 2018. 

 

§ 3 
W okresie pobierania stypendium fundowanego Stypendysta zobowiązany jest do: 

a) promowania Funduszu wśród społeczności szkolnej poprzez udział w akcji „Widokówka” oraz 
kampanii 1% na rzecz Stowarzyszenia „Przystań”, a także udziału w co najmniej dwóch innych 
akcjach promujących Stowarzyszenie „Przystań”, jeżeli takowe będą organizowane, 

b) udziału we wszelkich spotkaniach organizowanych przez Koordynatora, 
c) złożenia sprawozdania w terminie do 30 czerwca 2018. Niezłożenie w terminie sprawozdania 

spowoduje brak możliwości ubiegania się o stypendium w następnym roku szkolnym. 
 

§ 4 
Przyznający może podjąć decyzję o cofnięciu stypendium w przypadkach określonych w Regulaminie. 
 

§ 5 
Stypendysta wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku oraz udostępnianie imienia i nazwiska w celach 
promocyjnych Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia „Przystań”.  
 

§ 6 
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

Przyznający Stypendysta 
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