Załącznik do uchwały nr XII/7/2018
z dnia 17.09.2018r.

REGULAMIN PRZYZNANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
PRZEZ WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LZS
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
§1
Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS może przyznać stypendia wyróżniającym się sportowcom uczniom lub studentom, członkom Zrzeszenia LZS.
§2
Stypendium może mieć charakter motywacyjny lub pomocy socjalnej.
§3
Stypendia motywacyjne mogą być przyznawane sportowcom, którzy:
1. Spełnili jeden z niżej wymienionych kryteriów poziomu sportowego:
 zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Europy Juniorów Młodszych, Juniorów lub Młodzieżowych
Mistrzostw Świata lub Europy;
 zdobyli medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów lub Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w dyscyplinach sportu objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży;
 byli reprezentantami Polski w turniejach finałowych Mistrzostw Świata lub Europy Juniorów
Młodszych, Juniorów albo Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy w sportowych grach
zespołowych.
2. Spełnili jednocześnie poniższe kryteria:
 posiadają status amatora i kontynuują naukę;
 są w wieku juniora młodszego, juniora lub młodzieżowca;
 reprezentują dyscyplinę biorącą udział systemie sportu młodzieżowego;
 zobowiązali się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego są
członkiem;
 nie są w danym roku stypendystami Ministra Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.
3. W przypadku złożenia dużej ilości wniosków o przyznanie stypendiów Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS będzie
się kierowała następującą gradacją ważności:
 medale
- złoty
- srebrny
- brązowy
 kategorie wiekowe
- junior młodszy
- junior
- młodzieżowiec
§4
1. Stypendium motywacyjne może być przyznane na wniosek członka prawnego WZ LZS wskazanemu
przez niego sportowca po uprzednim zapewnieniu własnych środków finansowych przez WZ LZS.
2. Kryteria przyznania stypendium, o którym mowa w pkt. 1 ustala Rada WZ LZS .

§5
Stypendium socjalne może być przyznawane na wniosek klubu - członka prawnego WZ LZS lub sportowca
spełniającego łącznie następujące warunki:
 uczy się lub studiuje w trybie dziennym lub zaocznym;
 znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z udokumentowanych niskich dochodów
na osobę w rodzinie.
§6
Wniosek o stypendium mogą składać uprawomocnieni członkowie Rad/Zarządów członków prawnych WZ LZS
w Poznaniu mający opłaconą bieżącą składkę członkowską lub z inicjatywy własnej Rada WZ LZS.
§7
Rada WZ LZS, co najmniej na 30 dni przed rozpatrzeniem wniosków o stypendia socjalne ogłasza na
stronie internetowej oraz w swojej siedzibie, informacje o możliwości składania wniosków na
obowiązujących drukach.
§8
Stypendia finansowane będą ze środków Rady WZ LZS, zgromadzonych na podstawie obowiązującego
systemu prawnego.
§9
1. Wysokość stypendiów oraz okres ich wypłacania określa każdorazowo w uchwale Rada WZ
LZS.
2. Listy osób, które otrzymały stypendia oraz listy osób, których wnioski rozpatrzono odmownie
zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej WZ LZS.
§10
Wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów dokonuje się bezpośrednio na ich rzecz, na wskazany
rachunek bankowy lub w przypadku braku rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres
zamieszkania.
§11
Wypłata stypendiów uchwałą Rady WZ LZS może być wstrzymana lub cofnięta w następujących
przypadkach:
 przerwania przez sportowca bez uzasadnienia nauki lub studiów;
 wejścia sportowca otrzymującego stypendium w konflikt z prawem;
 podania we wniosku o stypendium fałszywych danych;
 zaniedbania przez sportowca realizacji programu szkolenia;
 zawieszenia sportowca w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym
regulaminem sportowym.
§12
1. Stypendia motywacyjne są przyznawane na wniosek Komisji Sportowej WZ LZS.
2. Rada WZ LZS podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów tylko w przypadku zabezpieczenia
wcześniej ich źródeł finansowania.
§13
Wszelkie sprawy nieuregulowane w/w regulaminie rozstrzyga Rada WZ LZS.

