Załącznik Nr 7
UMOWA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE STYPENDIALNYM „SPEŁNIONE MARZENIA”
zawarta w dniu .................................. r.
pomiędzy:
Liderem Programu Stypendialnego „Spełnione Marzenia” tj. realizatorem Częstochowskiego
Centrum Wsparcia Rodziny, reprezentowanym przez:
1) …......................................................................................................................................

2) …............................................................................................................................................
zwanym dalej „LIDEREM”,
a
Uczestnikiem Programu Stypendialnego „Spełnione marzenia”
……………………………...........................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
adres zamieszkania................................................................................................................................
PESEL......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Uczestnikiem Programu”
reprezentowanym przez:
…..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
§ 1.
Umowa uczestnictwa w Programie Stypendialnym „Spełnione Marzenia” zwanego w dalszej części
umowy Programem została sporządzona w oparciu o Regulamin Programu Stypendialnego
„Spełnione Marzenia”.
§ 2.
Lider udziela Uczestnikowi Programu, na czas trwania edycji Programu , wsparcia w postaci:
 rzeczowej....................................................................................................................................
(należy określić rodzaj świadczonego wsparcia)
 finansowej.
* należy zaznaczyć właściwe

§ 3.
Wsparcia finansowego udziela Lider w ….............transzach na wskazany rachunek, którego
posiadaczem jest rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Programu.
Nazwa banku
Numer konta bankowego
Imię i nazwisko posiadacza
konta bankowego
§ 4.
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1. Pierwsza transza stypendium zostanie wypłacona w terminie 15 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy.
2. Kolejna transza stypendium zostanie wypłacona w terminie do …......................2017 r.
3. Lider zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub
w przypadku braku środków na rachunku bankowym Lidera transza przysługującego wsparcia
finansowego może być wypłacona z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych
powyżej, niezwłocznie po ustaniu przyczyn opóźnienia.
4. Z tytułu opóźnienia w wypłacie środków finansowych nie przysługuje prawo do naliczania
odsetek
§ 5.
Uczestnik Programu Stypendialnego, zobowiązany jest:
1) dołożyć wszelkich starań, aby kontynuować obowiązek szkolny,
2) przestrzegać zapisów Regulaminu Programu Stypendialnego „Spełnione Marzenia” oraz
niniejszej Umowy,
3) uczestniczyć czynnie w formach przyznanego wsparcia, rozwijać swoje pasje
i zainteresowania,
4) współpracy z opiekunem merytorycznym w okresie trwania zajęć dydaktycznowychowawczych,
5) aktywnie wspierać Lidera tj. realizatora Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny
w nagłaśnianiu jego działań.
§ 6.
Uczestnik Programu Stypendialnego, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Lidera o:
1) skreśleniu z listy uczniów, zmianie szkoły lub przerwaniu nauki w szkole lub innych
zdarzeniach określonych w jak w par. 11 ust. 2 pkt. Regulaminu.
2) zmianie adresu do korespondencji,
3) w przypadku uzyskania wsparcia finansowego o zmianie rachunku bankowego o którym
mowa w § 3 niniejszej umowy.
§ 7.
Lider może pozbawić uczestnika wsparcia w następujących okolicznościach:
1) w przypadku przerwania nauki w szkole,
2) skreślenia z listy uczniów,
3) w razie zrzeczenia się prawa do udzielonego wsparcia,
4) w razie zmiany miejsca zamieszkania.

§ 8.
Jakiekolwiek zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
§ 10.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla uczestnika programu,
rodzica/opiekuna prawnego i jeden dla Lidera.
Podpisy Stron:

Lider

Uczestnik Programu
oraz rodzic/opiekun prawny
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