
 

Umowa o stypendium nr …./2020/2021  Lokalnego Programu Stypendialnego Korab 
 

zawarta w dniu 09.10.2020r. w Staszowie pomiędzy Fundacją VIVE Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach,  
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, wpisaną do KRS pod numerem 0000184209, reprezentowaną  przez: 
Grażynę Jarosz – Prezesa Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom 
zwaną dalej Fundatorem,  
a 
imię i nazwisko Stypendysty ……………………….. 
urodzoną/ym ………………….. 
zamieszkał/ym  …………………….. 
zwanym  dalej Stypendystą. 

 
1. Stypendysta przystępując do Programu Stypendialnego Korab, zwanym w dalszej części Umowy Programem, 

zapoznał się z jego Regulaminem oraz zawartą w nim Preambułą i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
2. Fundator umożliwia Stypendyście w ramach Programu bezpłatny udział w organizowanych przez Fundatora 

działaniach, akcjach, przedsięwzięciach, w których Stypendysta może wykazać się własną inwencją twórczą. 
Działania, akcje i przedsięwzięcia organizowane przez Fundatora udostępniane będą Stypendyście w miarę 
możliwości Fundatora, w tym wynikających z sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 lub innych 
wyjątkowych okoliczności.   

3. Stypendysta w ramach Programu w szczególności zobowiązuje się: 
a) brać udział w organizowanych w ramach tego Programu działaniach, akcjach, przedsięwzięciach w sposób 
zapewniający właściwą reprezentację Fundatora jak i Programu, pozostając wobec osób trzecich wizytówką 
Fundatora oraz Programu. 
b) dbać przez okres udziału w Programie o własny rozwój osobisty, jak również godnie reprezentować grupę,       
do której przystąpił/a i zachęcać innych do włączania się w działania wolontaryjne Projektu w szerokim 
znaczeniu tego słowa. 

4. Stypendysta, na podstawie decyzji Kapituły Stypendialnej, otrzymuje od Fundatora stypendium na rok 
szkolny 2020/2021 w wysokości …………… zł. (słownie …………. zł.). 

5. Fundator zobowiązuje się wypłacić stypendium na rachunek  wskazany przez Stypendystę w dwóch ratach:  
a) do 31 października 2020 
b) do 28 lutego 2021, o ile Stypendysta będzie realizował zasady Regulaminu Programu 
na rachunek nr …… 

6. Wstrzymanie przez Fundatora działań, akcji i przedsięwzięć  na skutek okoliczności opisanych w pkt. 2 nie 
wpływa na terminy wypłat poszczególnych części stypendium. 

7. Fundator może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:  
a) zawieszenia Stypendysty w prawach ucznia, 
b) rażącego obniżenia wyników nauczania po pierwszym półroczu 
c) zachowania Stypendysty niezgodnego z przyjętymi normami życia społecznego, 
d) nieprzestrzegania zasad Regulaminu Stypendialnego, 
e) niewywiązywanie się z obowiązków przewidzianych niniejszą Umową 
f) przerwania nauki przez Stypendystę z przyczyn innych niż przypadki losowe. 

8. Stypendysta zobowiązuje się w ciągu tygodnia po pierwszym półroczu dostarczyć Koordynatorowi Lokalnego 
Programu Stypendialnego Korab (potwierdzone przez szkołę) wyniki w nauce. 

9. Komisja ma prawo wnieść pytanie o sposób wykorzystania przez Stypendystę przyznanych środków,  
a Stypendysta ma obowiązek udzielić odpowiedzi w wyznaczonym terminie pod rygorem wstrzymania 
stypendium. 

10. Stypendysta zobowiązuje się w pełni wykorzystać możliwości kształcenia się i zdobywania wiedzy  
w swojej szkole. 

11. Fundator umożliwia Stypendyście udział w innych (w miarę możliwości) w projektach Fundatora w 
charakterze wolontariusza. 

12. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
                       

 
 
..................................................       .......................................................... 
Pieczęć i podpis Fundatora                                                           Podpis Stypendysty    

……………………………………………………… 
Podpisy rodziców lub prawnych opiekunów,  jeśli stypendysta jest niepełnoletni 


