Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok
tel. +48 13-46-403-44

NIP 687-192-36-04
REGON 180477604

KRS 0000337640
PKO S.A. 98124023401111001030260378

Załącznik nr 2
do Regulaminu Przyznawania Stypendium PFRK
z dnia 02.01.2019r.

Umowa Stypendialna nr ………..….
z dnia ……………………………
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3-go Maja 15, 38-500 Sanok,
NIP 687-192-36-04, KRS: 0000337640
zwana dalej Fundacją,
oraz
Pan/Pani

……………………………………………..

Adres zamieszkania:

……………………………………………..

Numer Paszportu:

……………………………………………..

Data urodzenia:

……………………………………………..

Imiona rodziców osoby niepełnoletniej: ……………………………………………..
zwany/a dalej Stypendystą
zawierają umowę następującej treści:
1. Fundacja zobowiązuje się do przekazania stypendium dla ucznia/studenta
zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku o przyznanie stypendium
z dnia ……………………….., zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium,
umieszczonym na stronie internetowej Fundacji.
2. W ramach przydzielonego stypendium Fundacja zapewnia stypendium
w wysokości …………….zł brutto (słownie: …….…….……………….. złotych 00/100),
płatne gotówką/przelewem*.
3. Stypendium będzie wypłacone jednorazowo/miesięcznie.
4. Stypendysta
oświadcza,
że
jest
uczniem/studentem
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę podać nazwę szkoły/uczelni, adres)
5. Stypendysta zobowiązany jest do promowania Fundacji do 31.12.2020r. poprzez:
 wpisy w biografii „Stypendysta Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury”,
 umieszczania w programach, każdego koncertu i konkursu, informacji
„Stypendysta Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury”.
6. Stypendysta zobowiązuje się ponadto do przekazywania informacji o udziale
w koncertach i konkursach wraz z dokumentacją fotograficzną oraz materiałami
promocyjnymi do Fundacji. Jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć
i innych materiałów ze zrealizowanego stypendium w publikacjach wydawanych
przez Fundację oraz na zamieszczanie ich na stronie internetowej Fundacji
i Facebook- u.

7. W przypadku skreślenia z listy studentów lub przerwania nauki, stypendium
nie przysługuje od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym student został
skreślony z listy studentów lub przerwał tok studiów. W takim przypadku umowa
stypendialna, może zostać zmieniona, co skutkuje zwrotem przekazanego
stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje.
8. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Stypendysty
skutkujących koniecznością przerwania toku studiów lub powtarzania semestru,
umowa, o której mowa stypendialna może zostać rozwiązana za porozumieniem stron
bez żądania zwrotu przekazanego stypendium.
9. Stypendysta zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Fundację o wystąpieniu
okoliczności określonych w pkt. 7 i 8 niniejszej Umowy.
10. Stypendysta w każdej chwili może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów
potwierdzających informacje zawarte we Wniosku o przyznanie Stypendium.
11. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontroli Stypendysty pod względem:
zgodności danych podanych we Wniosku ze stanem faktycznym, spełniania
warunków, o których mowa w Regulaminie uprawniających Stypendystę
do pobierania stypendium.
12. Każdy przypadek niezgodności w zakresie danych, o których mowa w pkt. 10
i 11 będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować wstrzymaniem
lub koniecznością zwrotu przyznanego stypendium wraz z odsetkami.
13. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku
wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonywanie umowy.
14. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe
oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym
protokole.
15. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania jej przez Stypendystę.
16. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
17. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej
umowy stypendialnej Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu właściwego, ze względu
na siedzibę Fundacji.
19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
20. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Regulamin Przyznawaniu Stypendium PFRK.
b) Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium z dnia………………. r.

………………………………….
Stypendysta

………………………………….
Fundacja

