Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
I.

Kryteria i tryb przyznawania stypendiów
§1

1. Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe mogą otrzymywać zawodnicy
nie posiadający licencji oraz zawodnicy posiadający licencję zawodnika, zrzeszeni
w działających i zarejestrowanych na terenie powiatu kaliskiego klubach sportowych
lub zawodnicy niezrzeszeni zamieszkali na terenie powiatu kaliskiego, uprawiający
dyscyplinę, konkurencję sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub
paraolimpijskich, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej,
2) zostali powołani przez właściwy Polski Związek Sportowy do reprezentacji
kraju na Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach
Paraolimpijskich,
3) zostali powołani przez właściwy Polski Związek Sportowy do reprezentacji
kraju w zawodach o randze międzynarodowej.
2. Stypendyści winni cechować się nienaganną postawą etyczną a takŜe przestrzegać
obowiązujące regulaminy sportowe i zasady rywalizacji sportowej.
§2
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego,
zawodnika lub klubu sportowego, którego jest on członkiem.
2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach
i osiągnięciach zawodnika oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe
osiągnięcia.
3. Uwierzytelnienia wyŜej wymienionych dokumentów dokonuje organ wydający
lub organ przyjmujący na podstawie okazanych oryginałów.
4. Wniosek o stypendium składa się najpóźniej do dnia 30 listopada kaŜdego roku
kalendarzowego. W roku 2009 termin składania wniosków upływa z dniem
15 lipca 2009r.
5. W razie braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany
do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
6. Wnioski o stypendium rozpatrywane są w terminie do dnia 31 grudnia kaŜdego roku.
7. Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie lub złoŜone
po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad.

§3
1. Stypendia przyznaje corocznie Zarząd Powiatu Kaliskiego.
2. Podstawą ustalenia liczby oraz wysokości przyznanych corocznie stypendiów
jest kwota przeznaczona na ten cel w budŜecie powiatu.
§4
W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Zarząd Powiatu Kaliskiego,
przyznając stypendium moŜe odstąpić od kryteriów zawartych w niniejszych Zasadach.

II.

Tryb wstrzymywania lub cofania stypendiów
§5

1. Zarząd Powiatu Kaliskiego ma prawo wstrzymać wypłatę przyznanego stypendium
w następujących przypadkach:
1) jeŜeli stypendysta niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację
programu szkolenia,
2) została nałoŜona na stypendystę kara dyscyplinarna przez związek sportowy
lub klub sportowy, którego jest członkiem.
2. Wypłatę wstrzymanego stypendium wznawia się po ustaniu przyczyn wstrzymania,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.
§6
Powiatu
Kaliskiego
ma
prawo
cofnąć
przyznane
stypendium
Zarząd
zawodnikowi, który:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub został czasowo bądź doŜywotnio
zdyskwalifikowany,
2) zmienił przynaleŜność klubową, zostając członkiem stowarzyszenia
sportowego działającego i zarejestrowanego poza powiatem kaliskim,
3) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,
4) raŜąco naruszył przepisy sportowe lub zasady etyki.

