Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przez Stowarzyszenie
Rozwoju Sportu PRZEMYŚL w sezonie rozgrywkowym 2019/2020
z dnia 16.08.2019 r.

§1.
1. Stypendia sportowe, przyznawane są przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu
PRZEMYŚL (zwane dalej SRS Przemyśl), na podstawie art. 5 Ustawy o sporcie, § 7 pkt
11 Statutu SRS Przemyśl oraz stosownych Regulaminów sekcji, działających w ramach
SRS Przemyśl.
2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju uzdolnionych sportowo
członków sekcji, reprezentujących SRS Przemyśl .
3. Stypendia mogą byd przyznawane i wypłacane członkom sekcji działających w ramach
SRS Przemyśl, którzy uprawiają sport na podstawie posiadanej licencji i są
zarejestrowani w odpowiednim Związku Sportowym, posiadają podpisaną z SRS
Przemyśl „Umowę – Kontrakt o przynależności klubowej” oraz są zgłoszeni i
uczestniczą w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez Związek Sportowy
na poziomie minimum II klasy rozgrywkowej na szczeblu centralnym w dyscyplinach
zaliczanych do dyscyplin olimpijskich .
4. Stypendium sportowe nie może byd przyznane członkowi sekcji, który jest Członkiem
Zarządu lub posiada obowiązującą umowę o pracę z SRS Przemyśl.

§2.
1. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty stypendium sportowego oraz jego cofnięcie
lub obniżenie należy do kompetencji Zarządu SRS Przemyśl.
2. Stypendia przyznawane są i wypłacane maksymalnie przez okres 10 miesięcy
(pomiędzy 01.09.2019 r. a 30.06.2020 r.) w terminie do 15-go każdego dnia miesiąca,
gotówką lub przelewem bankowym.
3. Wysokośd stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych SRS Przemyśl i
wynosi maksymalnie:
 dla obecnych i byłych członków I reprezentacji Polski, byłych uczestników
turniejów finałowych Klubowych Mistrzostw Świata, europejskiej Ligii
Mistrzów – 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie brutto,
 dla członków sekcji, którzy rozegrali min. 25 spotkao ligowych w najwyższej
klasie rozgrywkowej zawodów organizowanych przez Związek Sportowy –
180% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie brutto.
 dla pozostałych członków sekcji – 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie brutto.

§3.
1. Wnioski o przyznanie stypendiów dla członków sekcji, składa po konsultacji z
Trenerem I Zespołu, Wiceprezes Zarządu, nadzorujący sprawy sportowe. W
przypadku gdy Trenerem I Zespołu jest członek sekcji, który spełnia określone w §1
pkt 3 warunki do przyznania stypendium, wniosek o jego przyznanie składa Prezes
Zarządu. Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia Zarządu SRS Przemyśl.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
3. Decyzje podjęte przez Członków Zarządu są ostateczne.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostaną zawarte indywidualne umowy
stypendialne w których określa się szczegółowo warunki korzystania ze stypendium,
jego wysokośd oraz okres na jaki zostało przyznane.

§4.
1. Zarząd SRS Przemyśl może wstrzymad lub cofnąd wypłacanie stypendium w
przypadku braku środków finansowych na ich realizację, lub gdy członek sekcji:
 będzie prowadził niesportowy tryb życia,
 swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia Statutu SRS Przemyśl,
regulaminów sekcji, regulaminów rozgrywek a zastosowane wobec członka sekcji,
przewidziane przepisami kary nie odniosą pozytywnego rezultatu.
 notorycznie będzie zaniedbywał lub zaprzestanie realizacji programu szkolenia
sportowego.
 odmówi udziału w zawodach objętych programem szkolenia.
 będzie stosował niedozwolone środki dopingujące.
 utraci zdolnośd do uprawniania sportu tj. nie będzie posiadał aktualnego orzeczenia
lekarskiego zezwalającego na uprawianie sportu.
 przestanie spełniad kryteria opisane w §1 pkt 3, lub zostanie powołany na Członka
Zarządu SRS Przemyśl.
2. Cofnięcie stypendium skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy stypendialnej
ze skutkiem natychmiastowym. O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium członek
sekcji zostanie poinformowany na piśmie.
3. Jeśli cofnięcie stypendium jest skutkiem rażącego naruszenia postanowieo
niniejszego regulaminu przez członka sekcji, to zobowiązany on jest do zwrotu
pobranego stypendium za okres od daty rażącego naruszenia.
4. Członek sekcji otrzymujący stypendium sportowe, zobowiązany jest do realizacji
programu szkoleniowego wdrażanego przez SRS Przemyśl a w szczególności do
systematycznego uczestniczenia w zajęciach treningowych i zawodach. W przypadku
nieobecności na zaplanowanych zajęciach, lub innym zaniedbywaniu realizacji

programu szkoleniowego, Zarząd SRS Przemyśl, ma prawo obniżyd w danym
miesiącu członkowi sekcji przyznane stypendium, zgodnie z zapisami regulaminów
poszczególnych sekcji.
5. O obniżeniu stypendium Zawodnik zostanie poinformowany na piśmie.
§5.
1. O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd SRS Przemyśl.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem data jego uchwalenia.

Zarząd SRS Przemyśl

