
 

Regulamin stypendiów sportowych  

                                                         dla młodych sportowców  

 

§ 1 
 
Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych dla wybitnie 

uzdolnionych sportowców zameldowanych na terenie Gminy Dopiewo, będących w kategorii 

wiekowej młodzieżowca, juniora i juniora młodszego, uprawiających dyscypliny olimpijskie.  

 

§ 2 
 
Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo powołana przez Radę Gminy Dopiewo 

przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendium sportowe na uzasadniony wniosek Wójta Gminy 

Dopiewo, Radnego Gminy Dopiewo, szkoły, klubu sportowego, związku, stowarzyszenia 

kultury fizycznej.  

 
§ 3 

 
Stypendium może otrzymać zawodnik,  jeżeli spełnił jeden z poniższych warunków: 

1. Nie ukończył 21 roku życia. 

2. Bierze udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej.  

3. Był uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy  

w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec). 

4. Zdobył medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów 

Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 

5. W przypadku gier zespołowych brał udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski.  

 

 
§ 4 

 
1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Dopiewo w terminie corocznie określanym w komunikacie umieszczanym na stronie 

internetowej Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.  

 



§ 5 
 

1. W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury 

fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium. 

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

 

§ 6 
 
1. Stypendium przyznawane jest zawodnikowi, który nie pobiera stypendium 

finansowanego ze środków jednostki samorządu terytorialnego innej niż Gmina Dopiewo 

i województwo wielkopolskie. 

2. Stypendium przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 miesięcy, w oparciu  

o wyniki wymienione w § 3, uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym jego 

przyznanie.  

3. Wysokość stypendium wynosi od 200,00 do 400,00 złotych miesięcznie.  

4. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium. 

 

§ 7 
 
Zawodnik, któremu przyznane zostanie stypendium, udostępnia swój wizerunek na potrzeby 

działań związanych z promocją Gminy Dopiewo.  

 

 

§ 8 
 
1. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana na czas nieoznaczony w przypadku: 

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia; 

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek 

sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.  

2. Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi po ustaniu przyczyn 

wymienionych w ust. 1. 



3. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta 

została potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego, stypendium może być wypłacane 

przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.  

4. W przypadku zakończenia przez zawodnika kariery sportowej ze względów zdrowotnych 

w trakcie trwania umowy stypendialnej, zostaje on zwolniony z obowiązku zwrotu 

pobranego stypendium.  

 

§ 9 
 

1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który: 

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio 

zdyskwalifikowany; 

2) wyprowadził się z terenu Gminy Dopiewo (zmienił adres zameldowania) 

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia przyczyn 

wymienionych w ust. 1. 

 

§ 10 

 

O zaistnieniu przesłanek określonych § 8 i § 9 wnioskodawca lub zawodnik jest 

zobowiązany powiadomić niezwłocznie Kapitułę, pod rygorem zwrotu, przez zawodnika, 

środków nienależnie pobranych. 

 


