REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA REPREZENTANTÓW
STOWARZYSZENIA SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI HORSEPROFI

§ 1 – Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość
stypendiów sportowych biorąc pod uwagę aktywne reprezentowanie SKJ Horseprofi
w zawodach oraz osiągnięty wynik sportowy.
§ 2 – Użyte określenia
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
stypendium – należy przez to rozumieć „Stypendium Sportowe dla reprezentantów
Stowarzyszenia SKJ Horseprofi”,
zawodniku – należy przez to rozumieć członka Stowarzyszenia SKJ Horseprofi,
wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie stypendium,
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia SKJ Horseprofi,
rozpatrujący i opiniujący wnioski o stypendium.
§ 3 – Przyznawanie i rozpatrywanie
Stypendium może być przyznane zawodnikowi który wziął udział lub planuje wziąć
udział w zawodach rangi mistrzowskiej (z wyłączeniem mistrzostw rekreacji/jeźdźców
rekreacyjnych/amatorów) lub ogólnopolskiej, na dany rok kalendarzowy.
Wnioski można składać dwa razy w roku w terminie od stycznia do końca lutego oraz
od czerwca do końca lipca, przy czym zawodnik ma prawo do jednego stypendium
rocznie.
Wnioski należy składać do Zarządu, na adres mailowy: horseprofi@horseprofi.pl.
Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
Zarząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.
§ 4 – Warunki wykorzystania
Stypendium musi zostać przeznaczone na rozwój osobisty zawodnika – treningi,
konsultacje, szkolenia lub koszty związane z udziałem w zawodach.
Przeznaczenie powinno być udokumentowane fakturą wystawioną na SKJ Horseprofi,
oraz dostarczone najpóźniej do końca roku kalendarzowego do Sekretarza klubu.
W przypadku braku udziału zawodnika w deklarowanych we wniosku zawodach rangi
mistrzowskiej lub ogólnopolskiej w danym roku kalendarzowym, kwota stypendium
podlega zwrotowi, do końca roku kalendarzowego, na konto bankowe
Stowarzyszenia.
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§ 5 – Kwota stypendiów
Wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów jest ustalana
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i uzależniona jest od rangi zrealizowanych lub
planowanych startów w zawodach.
§ 6 – Postanowienia końcowe
Jeżeli zawodnik udokumentuje przeznaczenia stypendium zgodnie z § 4. 2, wypłata
stypendium następuje:
przelewem na konto wystawcy faktur, w przypadku przedstawienia przez zawodnika,
faktur z odroczonym terminem płatności,
w formie przelewu na konto zawodnika, w przypadku refundacji kosztów
poniesionych przez zawodnika.

Załącznik nr 1 - Wniosek o stypendium sportowe.

Zarząd SKJ Horseprofi
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