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Regulamin przyznawania stypendium sportowego 

Bądź Następny  
na rok 2019 

przez Stowarzyszenie 
Szkoła Futbolu Staniątki  

 
 

 
§ 1. 

[Definicje] 
 

1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane z wielkich liter 
winny być ́interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim zdefiniowane.  

2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć: 
a) Budżet – kwota przeznaczona zgodnie z uchwałą Zarządu Szkoły Futbolu Staniątki na 

sfinansowanie przez Szkołę Futbolu Staniątki wszystkich Stypendiów w ramach danego 
Konkursu Wniosków pochodząca z Funduszu Celowego, 

b) Fundusz Celowy – kwota przeznaczona na wewnętrzne projekty pochodząca od umów 
Sponsorskich i Darowizn, 

c) Formularz – elektroniczny formularz wniosku o przyznanie Stypendium, 
d) Klub – Klub Szkoła Futbolu Staniątki, którego Wnioskodawca jest zawodnikiem, 
e) Konkurs Wniosków – ogłaszany przez Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki 

w danym roku kalendarzowym nabór Wniosków,  
f) Rada Funduszu Sportowego – organ kolegialny dokonujący oceny formalnej 

i merytorycznej Wniosków, w oparciu o którą podejmuje decyzje o przyznaniu 
Stypendiów i ich wysokości, 

g) Strona Internetowa SFS – strona internetowa dostępna w sieci pod adresem 
www.szkolafutbolu.pl/ 

h) Stypendium – stypendium sportowe przyznawane przez Stowarzyszenie Szkoła 
Futbolu Staniątki na zasadach określonych w Regulaminie ze środków pochodzących 
z Funduszu Celowego Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki pod nazwą „Stypendium 
Sportowe Bądź Następny”, 

i) Stypendysta – Wnioskodawca, któremu zostało przyznane Stypendium, 
j) Regulamin – niniejszy regulamin, 
k) SFS – Szkoła Futbolu Staniątki, 
l) Szkoła Futbolu Bambini – struktura sportowa SFS dla najmłodszych dzieci w wieku 3-4 

lat. 
m) Sportsmanago – program dla rodziców do zarządzania swoim kontem dostępny pod 

adresem www.sportsmanago.pl  
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n) Wniosek – wniosek o przyznanie Stypendium, który spełnia warunki podmiotowe 
wskazane w Regulaminie. 

3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą ̨ wyłącznie wygodzie 
korzystania z egzemplarza Regulaminu. 

 
 

§ 2. 
[Przedmiot Regulaminu] 

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad przyznawania przez Stowarzyszenie Szkoła 
Futbolu Staniątki Stypendiów w ramach działalności SFS. 

 

§ 3. 
[Ogólne zasady przyznawania Stypendiów] 

1. Stypendia przyznawane są ̨w drodze Konkursu Wniosków. 
2. Wnioskodawcą może być ́wyłącznie osoba, która w dniu złożenia Wniosku spełnia łącznie 

następujące warunki:  
a) jest zawodnikiem SFS przynajmniej od 12 miesięcy,  
b) nie ma żadnych zaległych zobowiązań finansowych względem SFS, 
c) posiada aktualną kartę zdrowia,  
d) jest zarejestrowany na stronie laczynaspilka.pl, 
e) uczęszcza do przynajmniej klasy 1 szkoły podstawowej lub starszej, 
f) posiada odpowiednią średnią ocen w szkole oraz ocenę z zachowania wg wieku: 

I. dla klasy IV i starszych. Zawodnik posiada w szkole minimum średnią z ocen 4,2 oraz 
ocenę dobrą z zachowania,  

II. dla klas I-III. Zawodnik posiada bardzo dobrą ocenę opisową z nauczanych 
przedmiotów oraz zachowania. 

2. Wnioskodawcami nie mogą ̨być ́zawodnicy młodsi niż klasa I szkoły podstawowej na dzień 
składania wniosku.  

 

§ 4. 
[Konkurs Wniosków] 

1. Konkurs Wniosków odbywa się ̨dwa raz w danym roku kalendarzowym.  
2. Ogłoszenie o Konkursie Wniosków publikowane jest każdorazowo na stronie internetowej 

Stowarzyszenia SFS oraz Facebooku w terminie: 
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a) pierwsza edycja nie później niż do 1 lutego roku i trwa do 30 sierpnia roku, w którym 
odbywa się dany Konkurs Wniosków 

b) druga edycja nie później niż do 20 września i trwa do końca ferii, roku następnego, w 
którym odbywa się dany Konkurs Wniosków 

3. Wnioski należy składać ́ każdorazowo w terminie określonym w danym ogłoszeniu 
o Konkursie Wniosków.  

 

§ 5. 
[Termin składania Wniosków] 

1. Wnioski należy składać każdorazowo do 14 dni od dnia publikacji Konkursu Wniosków. 
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

§ 6. 
 [Wniosek] 

1. Wnioskodawcy mogą ̨ składać ́ Wnioski wyłącznie za pośrednictwem Formularza 
umieszczonego na Stronie Internetowej SFS.  

2. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić ́ zgodnie z instrukcjami wszystkie dające się ̨
uzupełnić ́pola Formularza.  

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zgodnie z prawdą oraz ze 
swoją najlepszą wiedzą.  

4. Do Formularza należy załączyć skany w formacie jpg lub pdf następujących dokumentów:  
a) zaświadczenie potwierdzające średnią ocen oraz ocenę z zachowania z danej placówki 

oświatowej (w przypadku edycji pierwszej – wykaz ocen podpisanych przez 
wychowawcę i rodzica/prawnego opiekuna, w przypadku drugiej edycji – świadectwo 
na zakończenie roku), 

b) inne dokumenty (dokumenty które mogą mieć znaczenie przy ocenie wniosku). 
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§ 7. 
 [Wyłączenie z rozpoznania] 

1. Bez rozpatrzenia przez Stowarzyszenie SFS pozostaną ̨ wszystkie Wnioski złożone: 
a) w innym terminie niż ̇wskazany w postanowieniu § 5 ust. 1 Regulaminu,  
b) z naruszeniem któregokolwiek z postanowień́ § 6 Regulaminu.  
 

 

§ 8. 
 [Rozstrzygniecie Konkursu Wniosków] 

1. Analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendiów 
dokonuje Rada Funduszu Sportowego.  

2. W skład Rady Funduszu Sportowego wchodzą:̨  
a) Dyrektor Operacyjny SFS, Krzysztof Turecki, 
b) Dyrektor Sportowy SFS, Konrad Matysiak, 
c) Dyrektor Finansowy SFS, Dagmara Turecka, 
d) Kadra szkoleniowa SFS. 

3. Rada Funduszu Sportowego wyłania Stypendystów na podstawie listy rankingowej 
sporządzonej w oparciu o obowiązujące kryteria będące załącznikiem do Regulaminu. 

4. Liczba Stypendiów przyznanych w ramach danego Konkursu Wniosków uzależniona 
jest od Budżetu oraz wysokości poszczególnych Stypendiów.  

5. Rada Funduszu Sportowego dokona wyboru Stypendystów w terminie 21 (słownie: 
dwudziestu jeden) dni od dnia zamknięcia naboru Wniosków w ramach danego 
Konkursu Wniosków.  

6. Decyzja Rady Funduszu Sportowego, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest ostateczna 
i nie przysługuje od niej odwołanie.  
 
 

§ 9. 
 [Rodzaj Stypendium] 

1. Wnioskodawca, może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie dwóch z czterech 
obszarów objętych dofinansowaniem w ramach Konkursu Wniosków:  

a) dofinansowania do opłaty miesięcznej, 
b) dofinansowania do udziału w obozie wyjazdowym/obozie 

stacjonarnym organizowanej tylko przez SFS, 
c) dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego tylko w sklepie SFS, 
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d) dofinansowanie do treningów indywidualnych prowadzonych tylko przez 
trenerów SFS. 

 

§ 10. 
 [Wysokość ́Stypendium] 

1. Wysokość ́ poszczególnych Stypendiów przyznawanych w ramach danego Konkursu 
Wniosków określa Rada Funduszu Sportowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że:  
a) wartość Stypendium przyznanego jednemu Stypendyście w ramach danego Konkursu 

Wniosków nie może być ́wyższa od kwoty 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych, oraz  
b) suma wszystkich Stypendiów przyznanych w ramach danego Konkursu Wniosków nie 

może być ́wyższa od Budżetu.  
2. Rada Funduszu Sportowego podejmuje decyzję o wysokości poszczególnych Stypendiów 

przyznanych w ramach danego Konkursu Wniosków według swego swobodnego uznania 
co oznacza, iż ̇wysokość ́poszczególnych Stypendiów może być ́rożna. Postanowienie § 8 
ust. 6 Regulaminu stosuje się ̨odpowiednio.  

3. Budżet Funduszu Sportowego na I edycję Konkursu Wniosków wynosi 3.000 zł. Budżet 
Funduszu Sportowego na II edycję Konkursu Wniosków wynosi 3.000 zł. Budżet Funduszu 
Sportowego może ulec zmianie w przypadku pozyskania większych środków finansowych 
z tytułu umów Sponsorskich i Darowizn w roku 2019.   
 
 

§ 11. 
[Ogłoszenie listy Stypendystów] 

1. Stowarzyszenie SFS niezwłocznie po dokonaniu wyboru Stypendystów przez Radę 
Funduszu Sportowego:  
a) przesyła każdemu z Wnioskodawców, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

wskazany przez danego Wnioskodawcę ̨ w Formularzu, stosowną informację 
o przyznaniu bądź ́ nie przyznaniu Stypendium danemu Wnioskodawcy będącemu 
adresatem danej wiadomości, 

b) opublikuje listę ̨Stypendystów na Stronie Internetowej SFS.  
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§ 12. 
 [Wypłata Stypendium] 

1. Stypendium, które zostało przyznane Wnioskodawcy w ramach danego Konkursu 
Wniosków, przekazywane jest w następujący sposób:  
a) w przypadku dofinansowania do opłaty miesięcznej – poprzez proporcjonalne 

pomniejszenie comiesięcznej wpłaty o przyznaną kwotę, 
b) w przypadku dofinansowania do udziału w obozie wyjazdowym/obozie stacjonarnym– 

poprzez pomniejszenie całkowitego kosztu o przyznaną kwotę, 
c) w przypadku dofinansowania do zakupu sprzętu sportowego – poprzez pomniejszenie 

ceny zamówionego sprzętu sportowego o przyznaną kwotę, 
d) w przypadku dofinansowania do treningów indywidualnych – poprzez proporcjonalne 

pomniejszenie ceny treningów o przyznaną kwotę. 
2. Przyznane Stypendium, Wnioskodawca można wykorzystać tylko w terminie danej edycji 

Konkursu Wniosków tzn.: 
a) dla edycji I w terminie do dnia 30 sierpnia tego samego roku, 
b) dla edycji II w terminie do zakończenia ferii zimowych roku następnego. 

 

§ 13. 
 [Obowiązki Stypendystów] 

1. Stypendysta w trakcie trwania danej edycji Konkursu Wniosków zobowiązuje się ̨do: 
a) godnego reprezentowania SFS, 
b) uczęszczania na wszystkie zajęcia (treningi, rozgrywki, zajęcia dodatkowe) w danej 

grupie szkoleniowej oraz informowaniu trenera prowadzącego o każdej nieobecności jak 
również jej usprawiedliwienie, 

c) zarejestrowania się na stronie laczynaspilka.pl,  
d) polubienia strony i dokonania oceny SFS na Facebooku  

(https://www.facebook.com/szkolafutbolustaniatki/). 
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§ 14. 
[Zwrot Stypendium] 

1. Stowarzyszenie SFS zastrzega, że może zadać ́zwrotu przyznanego Stypendium, zmniejszyć 
jego wysokość lub zawiesić dofinansowanie w przypadku, gdy Stypendysta:  
a) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie którykolwiek z obowiązków, o których mowa 

odpowiednio w postanowieniu § 13, lub 
b) zrezygnuje z członkostwa w Stowarzyszeniu SFS wcześniej niż 18 miesięcy od dnia 

otrzymania ostatniego dofinansowania (np. w przypadku dofinansowania do 
obozu/obozu stacjonarnego/półkolonii – od dnia jego zakończenia), lub 

c) naruszał będzie we współzawodnictwie sportowym zasady „fair play”, lub 
d) będzie prowadził niesportowy tryb życia, lub 
e) odmówił udziału w treningach i zawodach, w których powinien reprezentować klub, lub 
f) zaniedbuje naukę, lub 
g) nagannie zachowuje się w szkole i swoim postępowaniem naraża dobre imię 

Stowarzyszenia, lub 
h) został skreślony z listy zawodników Stowarzyszenia SFS w skutek naruszenia regulaminu 

SFS. 
2. W przypadku transferu do innego klubu, zgodnego z procedurami oraz za zezwoleniem SFS 

w terminie wcześniejszym niż 18 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego dofinansowania, 
zawodnik nie będzie zwracał otrzymanego Stypendium. 

 
 

§ 15. 
 [Dane osobowe] 

1. Stowarzyszenie SFS przetwarza dane osobowe Wnioskodawców wyłącznie na podstawie 
zgody danego Wnioskodawcy lub na podstawie upoważnienia ustawowego, przy czym 
wyrażenie przez Wnioskodawcę ̨ takiej zgody następuje poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola na Formularzu we Wniosku.  

2. Stowarzyszenie SFS oświadcza, iż ̇przykłada szczególną wagę ̨do zagadnień́ ochrony danych 
osobowych Wnioskodawców stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne 
i techniczne oraz przetwarzając dane osobowe zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności, choć ́nie wyłącznie przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 922).  

 

 



 

  
STYPENDIUM SPORTOWE BĄDŹ NASTĘPNY 8 

 

 

 

 

§ 16. 
 [Postanowienia porządkowe] 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia SFS  
2. Stowarzyszenie SFS uprawnione jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania 

przyczyny, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu wiążą ̨ Wnioskodawców, w tym także 
Stypendystów, od chwili opublikowania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 
powyżej, tekstu jednolitego Regulaminu uwzgledniającego wprowadzone zmiany.  

3. Wszelkie spory związane z Regulaminem lub wynikające z przyznawania lub 
wykorzystywania Stypendium rozstrzygane będą ̨ w razie takiej konieczności przez Radę 
Funduszu Sportowego.  
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Załącznik nr 1a do Regulamin przyznawania stypendium sportowego Bądź Następny na rok 
2019 dla zawodników klas IV i starszych szkoły podstawowej  

 
 
 
Kryteria przyznawania stypendium: 
 
1. Frekwencja uczestnictwa w zajęciach za ostatnie 3 miesiące: 

powyżej 91% 5 pkt 
71%-90% 3 pkt 
51% - 70% 1 pkt 
poniżej 50% 0 pkt 

 
2. Opinia trenera prowadzącego o stopniu zaangażowania i zachowaniu na zajęciach: 

1-10 pkt 
 

3. Średnia ocen w szkole: 
5,0 i więcej 5 pkt 
4,6 – 4,9 3 pkt 
4,2 – 4,5 1 pkt 

 
4. Zachowanie w szkole: 

Wzorowe 5 pkt 
Bardzo dobre 3 pkt 
Dobre 1 pkt 

 
5. Opis sytuacji materialnej: 

1-10 pkt 
 
6. Okres członkostwa w Stowarzyszeniu SFS: 

37 miesięcy i dłużej 5 pkt 
19 – 36 miesięcy 3 pkt 
12 – 18 miesięcy  1 pkt 

 
Maksymalna możliwa ilość zdobytych punktów – 40. 
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Załącznik nr 1b do Regulamin przyznawania stypendium sportowego Bądź Następny na rok 
2019 dla zawodników klas I-III szkoły podstawowej  

 
 
 
Kryteria przyznawania stypendium: 
 
1. Frekwencja uczestnictwa w zajęciach za ostatnie 3 miesiące: 

powyżej 91% 5 pkt 
71%-90% 3 pkt 
51% - 70% 1 pkt 
poniżej 50% 0 pkt 

 
2. Opinia trenera prowadzącego o stopniu zaangażowania i zachowaniu na zajęciach: 

1-10 pkt 
 

3. Ocena opisowa wychowawcy: 
1-5 pkt 

 
4. Zachowanie w szkole na podstawie oceny opisowej: 

Wzorowe 5 pkt 
Bardzo dobre 3 pkt 
Dobre 1 pkt 

 
5. Opis sytuacji materialnej: 

1-10 pkt 
 
6. Okres członkostwa w Stowarzyszeniu SFS: 

37 miesięcy i dłużej 5 pkt 
19 – 36 miesięcy 3 pkt 
12 – 18 miesięcy  1 pkt 

 
Maksymalna możliwa ilość zdobytych punktów – 40. 
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Karta oceny wniosku o przyznawanie stypendium sportowego Bądź Następny 
na rok 2019 do załącznika nr 1a 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskujący 
 

Wnioskowane stypendium: 
 

 dofinansowanie do opłaty miesięcznej 
  
 dofinansowanie do obozu 
  
 dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego 
  
 dofinansowanie do treningów indywidualnych 

 

Kryterium Maksymalna ilość 
punktów 

Przyznana ilość 
punktów 

1. Frekwencja uczestnictwa w zajęciach za 
ostatnie 3 miesiące 5 pkt  

2. Opinia trenera prowadzącego o stopniu 
zaangażowania i zachowaniu na 
zajęciach 

10 pkt  

3. Średnia ocen w szkole 5 pkt  

4. Zachowanie w szkole 5 pkt  

5. Opis sytuacji materialnej 10 pkt  

6. Okres członkostwa w Stowarzyszeniu SFS 5 pkt  

SUMA 40 pkt  

 
Decyzja: POZYTYWNA / NEGATYWNA 
Wysokość przyznanego Stypendium:  

 

 
Podpis Rady Funduszu Sportowego: 
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Karta oceny wniosku o przyznawanie stypendium sportowego Bądź Następny 
na rok 2019 do załącznika nr 1b 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskujący 
 

Wnioskowane stypendium: 
 

 dofinansowanie do opłaty miesięcznej 
  
 dofinansowanie do obozu 
  
 dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego 
  
 dofinansowanie do treningów indywidualnych 

 

Kryterium Maksymalna ilość 
punktów 

Przyznana ilość 
punktów 

1. Frekwencja uczestnictwa w zajęciach za 
ostatnie 3 miesiące 5 pkt  

2. Opinia trenera prowadzącego o stopniu 
zaangażowania i zachowaniu na 
zajęciach 

10 pkt  

3. Ocena opisowa z nauczanych 
przedmiotów 5 pkt  

4. Zachowanie w szkole na podstawie 
oceny opisowej 5 pkt  

5. Opis sytuacji materialnej 10 pkt  

6. Okres członkostwa w Stowarzyszeniu SFS 5 pkt  

SUMA 40 pkt  

 
Decyzja: POZYTYWNA / NEGATYWNA 
Wysokość przyznanego Stypendium:  

 

 
Podpis Rady Funduszu Sportowego: 


