Załącznik Nr 4
do Regulaminu

UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
DLA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

zawarta w Kórniku dnia ............................... pomiędzy:
Fundacją Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku (62-035), al. Flensa 2B,
KRS 0000120123, NIP 7772672430, REGON 634376651 reprezentowaną przez:
dr Dariusza Grzybka - Prezesa Zarządu
zwana dalej Fundacją
a
…………………………………………………….……………………………………………,
zamieszkałym (ą) w ........................................ poczta ……..............................
ulica .................................................................................... nr ..........
zwanym(ą) dalej Stypendystą.

Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin Stypendialny Fundacji
Zakłady Kórnickie i reguluje zasady przekazywania i kontroli wykorzystania stypendium,
które zostało przyznane przez Fundację zgodnie z ww. Regulaminem.

1.

2.

3.

§1
Fundacja Zakłady Kórnickie zobowiązuje się do przekazania Stypendyście w roku
szkolnym 2022/2023 roczne stypendium w wysokości 3.500,-złotych płatne w równych
miesięcznych ratach po 350,- złotych przez okres 10 miesięcy roku szkolnego (od
września do czerwca) na podstawie „Regulaminu Stypendialnego Fundacji Zakłady
Kórnickie” (zwanego dalej Regulaminem).
Fundacja będzie wpłacać każdą ratę stypendium na rachunek bankowy Stypendysty nr
………………………………..............................................................................................
do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Opóźnienie w wypłacie jakiejkolwiek raty stypendium nie upoważnia Stypendysty do
żądania odsetek za opóźnienie w płatności.
§2

1.

Stypendysta zobowiązany jest do:
1) wydatkowania stypendium wyłącznie na cele związane z kształceniem stypendysty,

1

2)
2.

informowania Fundacji o zmianie danych zawartych we wniosku, a w szczególności
o przerwaniu nauki oraz o utracie przez niego prawa do zasiłku rodzinnego.
Wypłata stypendium zostaje wstrzymana z prawem żądania przez Fundację zwrotu
stypendium w przypadku, gdy Stypendysta:
1) przerwał naukę na zasadach określonych w Regulaminie,
2) wydatkował stypendium na cele inne niż określone w ustępie 1 powyżej,

§3
Obowiązki podatkowe związane z wypłaconym w ramach niniejszej Umowy stypendium
studenckiego będą wypełniane przez strony Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
§4
1. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych pełnoletniego Stypendysty Fundacji Zakłady
Kórnickie.
 tak1
 nie

§ 5.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Stypendysta nie może bez pisemnej zgody Fundacji udzielonej pod rygorem
nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym
wierzytelności pieniężnych, na rzecz osób trzecich.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sad
Powszechny w Poznaniu.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
5. Umowę sporządzono w dwóch /2/ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zał. – Regulamin Stypendialny FZK

...............................................

..................................................................

(podpis Stypendysty)

(podpis Prezesa Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie)

1

Należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiedź zgodną z oświadczeniem oraz skreślić odpowiedź
przeciwnej treści za każdym razem, gdy pojawi się to pole wyboru.
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