REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
FUNDACJI WAWEL Z RODZINĄ

§1
Regulamin stypendialny Fundacji WAWEL Z RODZINĄ określa zasady
przyznawania stypendiów wspierających realizację aspiracji edukacyjnych oraz
talentów młodych ludzi, którzy chcą kształcić się w szkołach policealnych lub
szkołach wyższych, a których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia
zdobywanie i pogłębianie wiedzy.
§2
Przeznaczenie stypendiów
Stypendia przyznawane mogą być w szczególności na sfinansowanie bądź też
częściowe sfinansowanie:
a) zakupu podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych;
b) czesnego oraz innych opłat z tytułu pobierania nauki.
§3
Zasady ubiegania się o stypendia
1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
a) szkoły policealne lub szkoły wyższe, wskazując we wniosku kandydata (ucznia
lub studenta tejże szkoły) do przyznania stypendium;
b) bezpośrednio uczniowie lub studenci.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Wnioski należy składać osobiście lub listownie do siedziby Fundacji w Krakowie
(30-520), ul. W. Warneńczyka 14.
§4
Zasady przyznawania stypendiów
1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Każdy wniosek Zarząd Fundacji będzie rozpatrywał indywidualnie w świetle
zasad słuszności oraz zasad współżycia społecznego.

§5
Kryteria przyznawania Stypendium
Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Zarząd Fundacji bierze pod
uwagę następujące kryteria:
a) sytuację materialną i rodziną w jakiej znajduje się kandydat na Stypendystę;
b) osiągnięcia szkolne i pozaszkolne kandydata na Stypendystę (olimpiady,
konkursy itp.);
c) inne istotne informacje dotyczące kandydata.
§6
Sposób realizacji stypendium
1. Stypendia, w zależności od potrzeb, przyznawane są w następujących formach:
a) stypendium jednorazowe;
b) comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów czesnego oraz innych kosztów
nauki przez część lub całość okresu trwania nauki w szkole policealnej lub szkole
wyższej.
2. Stypendium będzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku
stypendialnym.

§7
Obowiązki Stypendysty i/lub Szkoły
Stypendysta i / lub szkoła, do której uczęszcza Stypendysta ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na realizację celu stypendium np. przerwanie nauki, zdecydowana poprawa
sytuacji materialnej rodziny itp.
§8
Utrata stypendium
1. Stypendysta traci stypendium w następujących przypadkach:
a) wykorzystywanie stypendium niezgodnie z przeznaczeniem;
b) stwierdzenia, iż podane we wniosku informacje, zwłaszcza o sytuacji materialnej
rodziny są nieprawdziwe;
c) zaprzestanie przez Stypendystę kontynuowania nauki.
2. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, o czym niezwłocznie
powiadamia Stypendystę.

§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie lub wykraczających poza jego
ramy, decyduje Zarząd Fundacji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopad 2010 roku.

