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UMOWA STYPENDIALNA 

zawarta w dniu……………..  

Pomiędzy AS KIEŁCZÓW reprezentowanym przez 

     1. Grzegorz Lew - Prezes 
2. Kamil Malinowski - Wiceprezes 

                                   a zawodnikiem/prawnym opiekunem 

  

………………………………………………………………………………………………… 

  

Na podstawie art. 5 ustawy o sporcie Zarząd AS KIEŁCZÓW postanowił ustanowić i 
sfinansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników uprawnionych do gry w 
drużynach dziecięcych i młodzieżowych występującej w rozgrywkach Skrzat, Żak , 
Orlik , Młodzik i Trampkarz, Junior Młodszy w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 
strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 

§ 1 

Klub przyznaje Zawodnikowi na okres rundy wiosennej sezonu 2020/2021 
stypendium sportowe, w całkowitej wysokości ………….. od którego będzie pobrana 
zaliczka na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

§ 2 

Wypłata stypendium zostanie dokonana jednorazowo, w terminie 14 (słownie: 
czternastu) dni od zakończenia rundy wiosennej sezonu 2020/2021 na rachunek 
bankowy Zawodnika lub gotówką za potwierdzeniem odbioru KP. 

…………………………………………………………………………………………… 

  

http://www.askielczow.pl/


Kiełczów , dnia………………… 

§ 3 

Zawodnik zobowiązuje się do: 

1) systematycznego uczęszczania na treningi, sparingi, gierki kontrolne, zajęcia 
sportowe i podnoszenia swoich umiejętności sportowych; 

2) reprezentowania Klubu w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa 
sportowego w piłce nożnej organizowanego przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej; 

3) zachowywania godnej postawy sportowca. 

  

§ 4 

1.      Klub jest uprawniony do wstrzymania bądź cofnięcia stypendium, w 
szczególności 

w  przypadku naruszenia przez Zawodnika obowiązków określonych w § 3, utraty 
zdolności do uprawiania sportu, zmiany przynależności klubowej, dyskwalifikacji 
czasowej orzeczonej wobec Zawodnika przez właściwe ograny związkowe lub 
Zarząd Klubu. 

2.    Za okres wstrzymanej wypłaty stypendium nie przysługuje wyrównanie, a 
wysokość stypendium o którym mowa w § 1 ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu o okres wstrzymania tego stypendium.  

  

§ 5 

Wstrzymanie lub cofnięcie Stypendium następuje w formie pisemnej i zawiera 
uzasadnienie. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy o sporcie. 

§ 7 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

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

 

 

 

Podpisy Zarząd                                                                   Zawodnik/Prawny Opiekun 
 


