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REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIÓW SPORTOWYCH 

FUNDUSZU NATALII PARTYKI 
IV edycja 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Konkurs o stypendium sportowe Funduszu Natalii Partyki (zwany dalej „Konkursem”) jest 
organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację Dobra Sieć z siedzibą 
w Warszawie, ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, (zwaną dalej "Organizatorem"). Niniejszy 
Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu. Partnerem Konkursu jest sieć 
Biedronka. 
 
II. CEL KONKURSU  

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju sportowego młodych, utalentowanych zawodników, 
pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez przyznanie 
stypendiów sportowych lub innej formy pomocy materialnej. 
 
III. TRYB I ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATUR 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby fizyczne w wieku 17-22 lata 
(w imieniu osoby niepełnoletniej występuje jej rodzic lub opiekun prawny), które 
osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej 
klasy sportowej, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,  
w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich 
lub paraolimpijskich i spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów: 

 
a) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

 tzn. o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę 
nie wyższym niż 1500,00 zł (średni miesięczny dochód netto w 2017 r.)1 2 3. 

b) mają orzeczoną niepełnosprawność. 
 

                                                           
1 75% płacy minimalnej (2000,00 zł.) obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 09.09.2016 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Dz.U. 2016 poz. 1456). 

2 Rodzina oznacza następujących członków wchodzących w jej skład: rodziców dzieci lub opiekunów prawnych i zamieszkujące  wspólnie i  

pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą  się/studiują stacjonarnie, a 
także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy  albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w 
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r.  poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się 
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka  pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu,  jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. 

3 Jeśli  członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza 

się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością. 
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2. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się medale zdobyte na imprezach rangi 
mistrzowskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym lub innych zawodach tego 
typu, w okresie nie wcześniej niż dwa lata od dnia złożenia wniosku. 

3. Kandydat do stypendium powinien: 
 przesłać prawidłowo wypełniony formularz wniosku o stypendium 

w wersji elektronicznej (w formacie .doc lub .docx) na adres e-mail: 
stypendium@fundusznataliipartyki.pl; 

 we wniosku podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku, będącego 
prezentacją kandydata. Filmik nie może trwać dłużej niż 90 sekund  
i powinien zawierać odpowiedź na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY 
powinieneś/powinnaś otrzymać stypendium z Funduszu Natalii Partyki?”.; 

 W przypadku kandydatów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, do wniosku o stypendium załączyć skan podpisanego oświadczenia o 
średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę 
w 2017 r. 

 W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku o stypendium załączyć skan 
podpisanego oświadczenia o niepełnosprawności. 

4. Formularz wniosku o stypendium oraz wzór stosownego oświadczenia można pobrać 
ze strony internetowej: www.fundusznataliipartyki.pl.  

5. Maksymalny rozmiar wniosku wraz z załącznikami może wynosić 5 MB. 

6. Organizator na każdym etapie Konkursu ma prawo żądać od 
kandydatów/stypendystów kopii dokumentów z polskiego związku sportowego, 
potwierdzających wyniki sportowe osiągnięte przez kandydata w okresie ostatnich 
dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o stypendium, aktualnej opinii trenera, 
innych zaświadczeń, oświadczeń niezbędnych do prawidłowej oceny kandydatury lub 
realizacji Konkursu . 

7. Termin nadsyłania wniosków o stypendium mija 14 grudnia  2018 r. o godz. 12:00. 
 

IV. ZASADY WYBORU STYPENDYSTÓW 
 

1. Formalnej oceny wniosków o stypendium dokonuje Organizator w oparciu  
o następujące kryteria: 

a) złożenie wniosku o stypendium w wersji elektronicznej w terminie, 
 tj. do 14 grudnia 2018 r. do godz. 12:00; 

b) złożenie wniosku o stypendium na odpowiednim formularzu; 
c) złożenie wniosku o stypendium czytelnego, kompletnego, zawierającego 

wszystkie wymagane załączniki; 
d) przestrzeganie limitu znaków w poszczególnych pytaniach wniosku  

o stypendium; 
e) złożenie wniosku o stypendium przez osobę do tego uprawnioną; 
f) złożenie wniosku o stypendium spełniającego wszystkie warunki formalne 

przewidziane w niniejszym Regulaminie. 
 

2. Wyboru stypendystów w Konkursie (spośród kandydatów, których wnioski o stypendium 
spełniają kryteria formalne Konkursu), po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków  
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o stypendium, dokonuje Kapituła Konkursu o stypendium sportowe Funduszu Natalii 
Partyki (zwana dalej „Kapitułą”).  

3. W przypadku nadesłania do Konkursu dużej liczby wniosków o stypendium Organizator, 
przed przekazaniem wniosków do Kapituły, może dokonać preselekcji wniosków 
w oparciu o kryteria konkursowe. 

4. Kapituła działa w oparciu o Regulamin pracy Kapituły Konkursu o stypendium sportowe 
Funduszu Natalii Partyki i Regulaminu Funduszu Natalii Partyki. Członkowie Kapituły nie 
będą oceniać wniosków o stypendium obciążonych konfliktem interesów. 

5. Kapituła dokonuje wyboru stypendystów w oparciu o następujące kryteria: 
a) Osiągnięcia sportowe; 
b) Sytuacja socjalna i życiowa kandydata; 
c) Ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania 

stypendium. 
6. Kapituła może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród, np. rzeczowych 

lub w szczególnych przypadkach jednorazowego dofinansowania. 
7. Decyzje Kapituły o przyznaniu stypendium i rekomendacje w sprawie wysokości 

poszczególnych stypendiów zatwierdzane są przez Zarząd Funduszu, działający  
w oparciu o Regulaminu Funduszu Natalii Partyki.  

8. Decyzje podjęte przez Kapitułę i zatwierdzone przez Zarząd Funduszu nie podlegają 
zaskarżeniu. 

9. Decyzja Kapituły podawana jest do wiadomości zainteresowanych drogą e-mailową 
w ciągu 7 dni od posiedzenia Kapituły, na którym wyłoniono stypendystów. Podanie do 
publicznej wiadomości wyników Konkursu nastąpi nie później niż 28 lutego 2019 r. 
 

V. STYPENDIUM 
 

1. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1000 zł brutto. 
2. Stypendia są przyznawane na 10 miesięcy (w okresie od marca do grudnia 2019 r.). 
3. Stypendia finansowane są z wpłat od osób indywidualnych, organizacji i firm. 
4. Wypłaty stypendiów następują zgodnie z umową stypendialną zawartą pomiędzy 

stypendystą (w imieniu osoby niepełnoletniej występuje jej rodzic lub opiekun prawny) 
i Organizatorem. 

5. Wypłaty stypendiów dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. 
6. Stypendium może być przeznaczone na wydatki wybrane przez stypendystę, 

bezpośrednio związane z rozwojem jego kariery sportowej. 
7. Stypendysta (w imieniu osoby niepełnoletniej występuje jej rodzic lub opiekun prawny) 

zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia na odpowiednim formularzu i przedstawiania Organizatorowi 2 
raportów kwartalnych i raportu końcowego o swoich postępach sportowych oraz o 
sposobie wydatkowania stypendium; 

b) czynnego włączenia się w działania komunikacyjne o Funduszu Natalii Partyki, 
w tym informowania Fundacji na bieżąco o swoich planach sportowych i 
osiągnięciach; 

c) informowania w mediach (w tym mediach społecznościowych) przy każdej okazji o 
uzyskaniu stypendium z Funduszu Natalii Partyki. 
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty stypendium, a w zakresie 
wypłaconych kwot żądania ich zwrotu w przypadku: 

a) uzyskania przez kandydata decyzji o przyznaniu stypendium, w oparciu 
o nieprawdziwe oświadczenia; 

b) niedostarczenia w terminie dokumentów, o które wystąpi do stypendysty 
Organizator; 

c) zaprzestania przez stypendystę uprawiania sportu, znacznego obniżenie poziomu 
sportowego, dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu, długotrwałej 
choroby lub zaistnienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg 
rozwoju kariery sportowej; 

d) działania stypendysty na szkodę Funduszu. 
9. W przypadku zaprzestania uprawiania sportu, dyskwalifikacji nałożonej decyzją 

właściwego organu, długotrwałej choroby lub zaistnienia innych okoliczności mogących 
mieć wpływ na przebieg treningów, stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Organizatora. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy stypendysta spełnia warunki 

określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. 
Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów 
prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe 
wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania 
stypendium oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa 
do stypendium, bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.  

2. Przystępując do Konkursu kandydaci wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych 
teleadresowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Lista kandydatów może 
być upubliczniona przez Organizatora.  

3. Nadesłanie wniosku o stypendium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
kandydata (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica/opiekuna) 
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych kandydata oraz członków  
wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

4. oraz na wykorzystanie wizerunku stypendysty na stronach na stronie 
www.fundusznataliipartyki.pl. i w materiałach promocyjno-informacyjnych związanych z 
dzielnością Funduszu. Treść informacji zawartych we wnioskach (z wyjątkiem danych 
wrażliwych) oraz wizerunek stypendysty może być wykorzystana przez Organizatora w 
innych działaniach, których celem jest promocja sportu. 

5. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje 
Zarząd Funduszu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w okresie 
jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu organizator będzie 
informować na bieżąco na stronie internetowej www.fundusznataliipartyki.pl. 
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W przypadku, gdy uczestnicy Konkursu nie zgadzają się ze zmianami Regulaminu, mają 
prawo wycofać wniosek o stypendium. 

 
Fundusz Natalii Partyki 

ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa 
tel.: 22 825 70 22 

www.fundusznataliipartyki.pl 
stypendium@fundusznataliipartyki.pl 


