Regulamin przyznawania stypendium w SKŁ „Górnik” Sanok
( ważny od sezonu 2006/2007 )
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm. oraz Statutu SKŁ
„Górnik” - § 8 pkt. 3, § 12 pkt. 5.uchwałą Zarządu, SKŁ Górnik przyjął regulamin wypłaty
stypendiów sportowych i socjalnych
Rozdział I.
Zarząd SKŁ Górnik przyznaje stypendia sportowe dla zawodników którzy w
zawodach łyżwiarskich uzyskają następujące klasy sportowe:
1. Mistrzowska Klasa Sportowa - 300 zł.
2. Pierwsza Klasa Sportowa
- 200 zł.
3. Druga Klasa Sportowa
- 100 zł. – nie dotyczy juniorów starszych i wyższych
kategorii wiekowych
4. Stypendium socjalne - pomocowe - uznaniowe
5. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe do - 1000 zł brutto - uznaniowe
Rozdział II.
1. Stypendia przyznaje się od miesiąca w którym została klasa uzyskana i są wypłacane w
okresie startowym tzn. w miesiącach: styczeń – marzec i październik – grudzień.
Dotyczy pkt 1,2,3 rozdziału I.
2. Klasa musi być potwierdzona do końca roku kalendarzowego.
W razie nie potwierdzenia klasy sportowej od miesiąca stycznia wypłacane będzie
stypendium jak za klasę o jeden stopień niższą.
3. Stypendium zostanie wstrzymane lub zredukowane gdy wyniki zawodnika nie
spełniają norm określonych przez trenera i zatwierdzonych przez Zarząd.
4. Stypendium może być wstrzymane przez Zarząd osobną uchwałą – z innych przyczyn
(w tym na wniosek trenera ).
5.Zawodnikom udzielającym się w treningach i znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, potwierdzonej przez wywiad środowiskowy, może być przyznane
stypendium sportowe - pomocowe. Wysokość określona jest w Rozdz. I pkt. 4
niniejszego Regulaminu.
6.Za wybitne osiągnięcia sportowe uznane przez Zarząd – na wniosek trenera przyznane
może być stypendium specjalne. Wysokość określona jest w Rozdz. I pkt 5.
niniejszego Regulaminu.
7.Prawo interpretacji oraz zmian Regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.
Regulamin przyjęty na posiedzeniu Zarządu SKŁ „Górnik” w dniu 15 maja 2006 r –
uchwała nr 24.
Naniesiono poprawki przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.02.2007 r.

