załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akadem ickim 2018/2019 – X edycja

Umowa Stypendialna – stypendium naukowo-socjalne / na praktyki lub/i szkoleniowe
/

r.ak. 2018-2019

zawarta pomiędzy

Fundacją Wileńszczyzna z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Miroslava Ciunovic – Prezesa Zarządu Fundacji
, zwaną dalej Fundacją a Panią/Panem zwaną/zwanym dalej Stypendystą:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium
w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019, dostępnym na
stronie WWW programu, zwanym dalej Regulaminem.
2. Komisja Stypendialna wybrana przez Fundację przyznała Stypendyście stypendium. Stypendysta oświadcza, że kopię wniosku wysłanego do
Fundacji zachowa dla siebie do końca trwania umowy.
§2
1.Fundacja przyznała Stypendyście zgodnie z decyzją Komisji stypendium, z zastrzeżeniem, że okres i wysokość stypendium zależy od sytuacji
materialnej stypendysty, a więc może ulec zmianie:
szczegółowy opis wsparcia zgodnie z paragrafem 2 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stan isława
Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 – X edycja
2. Stypendium może być wypłacone w okresie trwania umowy na rachunek bankowy Stypendysty nr (poniżej wpisz nr rachunku, gdzie X to
jedna cyfra od 0 do 9 oraz nr SWIFT)
XX XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX,

§3
1. W zamian za otrzymane stypendium Stypendysta zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań, o których mowa
Regulaminie.
§4
1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 01.10.2019r.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Stypendysta oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i
usuwanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez Fundację w zakresie niezbędnym do realizacji Programu Stypendialnego im.
Stanisława Grabskiego zgodnie z Regulaminem.

5. Strony zgodnie ustalają, że semestr zimowy trwa 5 miesięcy, tj. od X 2018 r. do II 2019 r., a semestr letni trwa 4 miesiące, tj. od III do VI 2019 r.
lub 5 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wypłata stypendium za piąty miesiąc (lipiec 2019 r.) nastąpi zgodnie z Regulaminem.

6. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub w części.
7. Fundacja rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym w przypadku niewywiązania się Stypendysty z zobowiązań, o których mowa w
Regulaminie.
8. Fundacja rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym w przypadku niewypłacenia środków finansowych przez donatora.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………
podpis Fundacji

………………………….
podpis Stypendysty

Program jest realizowany przez Fundację Wileńszczyzna we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i z Kancelarią
Senatu RP w ramach w ramach sprawowania przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

