
                    

 

	
 

Umowa Stypendialna 
 

zawarta w Darłowie , dnia ............................ 
 
pomiędzy: 
 
Darłowskie Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 28, 76-150 Darłowo reprezentowanym przez 
Joanna Witkowska – Prezes oraz Joanna Byrwa – wiceprezes, zwane dalej Organizatorem, 
a 
Panem/Panią ………………………………………………….., zamieszkałym(ą) pod adresem ……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr ……………………, posiadającym(ą) PESEL: ………………………… 
odbywającym studia na uczelni /uczącym się  w szkole średniej …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..........    zwanym(ą) 
dalej Stypendystą. 
Na podstawie Uchwały nr……………… z dnia…………………. w sprawie wyłonienia laureatów  III edycji 
Programu Stypendialnego  Pasje po Horyzont dotyczącej przyznania stypendiów na okres 
od 10 grudnia 2020r. do 30 września 2021 r.  
 

 
§ 1. 

1. Niniejsza Umowa Stypendialna, zwana dalej Umową,  zostaje zawarta w następstwie 
przyznania stypendium przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie 
Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont, zwanego dalej Regulaminem.  
 

2. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

 
§ 2. 

1. Przyznane stypendium na okres od 10 grudnia 2020 r. do 30 września 2021 r. na realizację 
Umowy w łącznej wysokości 6 000.00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych , zostanie przekazane 
w dwóch transzach po 3 000.00 zł  każda.  

a. pierwsza transza przekazana zostanie  w terminie do 30 dni roboczych od podpisania 
Umowy;  

b. druga transza przekazana zostanie do 31 maja 2021 r. po spełnieniu postanowień 
zawartych w § 2. pkt.3 niniejszej Umowy. 
 

2. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. 
Nazwa banku …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numer konta bankowego ………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego…………………………………………………………………… 
 
 
 



                    

 

 
 
 

3. Warunkiem wypłaty kolejnej transzy, będzie sprawozdanie merytoryczne (w formie 
prezentacji, krótkiego filmu, opisu, itp.) przedstawione w formie elektronicznej przesłanej na 
adres: biuro@wolontariat.com.pl oraz zaświadczenie o kontynuacji nauki –  
do 15 maja 2021 r.  
 

4.  W przypadku  zaistnienia którejkolwiek z przyczyn określonych w punkcie 7 oraz punkcie 8 
Regulaminu, wypłata Stypendium zostanie wstrzymana.  
 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Organizatora,  zastrzega on sobie prawo do 
wstrzymania wypłaty stypendium, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Stypendysty lub osób trzecich.  

 
§ 3. 

 
Stypendysta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i poufnych 
informacji, o których dowiedział się w związku z zawarciem Umowy, a których ujawnienie mogłoby 
narazić Organizatora  na szkodę. 
 
 

§ 4. 
 
Stypendysta oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia 
i nazwiska w informacjach dotyczących Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont zamieszczanych 
przez Organizatora na łamach prasy lokalnej oraz wszelkich materiałach promocyjnych. 
 
 

§ 5. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2. W przypadku sporu powstałego na tle realizacji niniejszej Umowy sądem właściwym do jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i będą sporządzone w formie aneksu. 

 
§ 6. 

 
Strony wyłączają możliwość przeniesienia przez Stypendystę praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy  na osobę trzecią bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
 
 
 

 
 



                    

 

§ 7. 
 

W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………                                                  …………………………………………… 
     

Stypendysta                                                                                   Darłowskie Centrum Wolontariatu 


