
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH 
PRZEZ FUNDACJĘ INVICTUS 

  
I. Cel Regulaminu 

 
1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie trybu przyznawania pomocy w ramach 

programów stypendialnych zgodnie ze Statutem i misją Fundacji. 
2. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnych lub rzeczowych stypendiów sportowych. 
3. Pomoc finansowa może zostać udzielona również w formie jednorazowego dofinansowania 

np. obozu sportowego. 
 

 
II. Stypendyści i zasady przyznawania stypendiów sportowych 

 
1. Grupą docelową przyznawania pomocy jest uzdolniona sportowo młodzież w wieku 10-18 lat, 

która chce rozwijać swoje talenty, poszerzać wiedzę oraz umiejętności, a nie posiada 
wystarczających środków finansowych na realizację tych zamierzeń. 

2. Wysokość stypendium lub innego rodzaju dofinansowania zależy od faktycznej potrzeby 
stypendysty i jest ustalana przez członków Rady Programów Stypendialnych w ramach kwoty 
przeznaczonej na stypendia. 

3. Stypendium przyznawane jest na czas określony przez członków Rady Programów 
Stypendialnych lub w formie jednorazowego lub cyklicznego wsparcia finansowego lub 
wsparcia rzeczowego w postaci sprzętu sportowego. 

4. W przypadkach przyznania stypendium w formie pieniężnej przekazywane jest ono na 
rachunek bankowy wskazany przez stypendystę jednorazowo lub w okresach ustalonych 
przez Radę Programów Stypendialnych. 

5. Dopuszcza się finansowe wspieranie osób korzystających z innych źródeł pomocy, poprzez 
uzupełnienie środków, jeśli są niewystarczające do realizacji celów i potrzeb. 

6. Przyznanie stypendium w jednym roku nie wyklucza otrzymania go w latach następnych. 
7. W każdym czasie, w uzasadnionych przypadkach,  członkom Rady Programów Stypendialnych 

przysługuje prawo do cofnięcia przyznanego stypendium w trybie natychmiastowym. 
Cofnięcie stypendium jest możliwe w szczególności w następujących przypadkach: 
a. Wykorzystywania stypendium niezgodnie z jego przeznaczeniem 
b. Zachowania stypendysty naruszającego powszechnie przyjęte normy współżycia 

społecznego 
8. Zarząd Fundacji w porozumieniu z członkami Rady Programów Stypendialnych ma prawo do 

okresowej weryfikacji sposobu wykorzystywania przyznanego stypendium oraz kontaktu z 
wychowawcami/trenerami/nauczycielami stypendysty  w celu zweryfikowania informacji, o 
których mowa pkt. 7 niniejszego paragrafu. 

 
III. Zasady ubiegania się o stypendia sportowe – wymagania 

 
1. Stypendium przyznawane jest w oparciu o złożony Wniosek o przyznanie stypendium 

sportowego, na formularzu zamieszczonym na stronie www.foundationinvictus.org 
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 

-uczeń w porozumieniu z rodzicem lub opiekunem prawnym 
-rodzic lub opiekun prawny ucznia 
-nauczyciel przedmiotu lub wychowawca w porozumieniu z rodzicem lub opiekunem    
prawnym 
-trener klubu sportowego w porozumieniu z rodzicem lub opiekunem prawnym. 



3. Wnioski przesyłane są na adres Biura Zarządu Fundacji Invictus, ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 
25-510 Kielce lub drogą mailową (skan) pod adres: biuro@fundacjainvictus.pl  

4. Wnioski rozpatrywane są przez Radę Programów Stypendialnych. Każdy z członków Rady 
Programów Stypendialnych ma prawo do przyznawania jednoosobowo stypendiów w 
ramach kwoty przeznaczonej na stypendia. 

5. W przypadkach koniecznych Zarząd Fundacji może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia 
dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2018 r. 
2. Zarządowi Fundacji, w każdym czasie, przysługuje prawo dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronach www.foundationivictus.org  
 

 
Kielce, 30.11.2018 r. 
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