UCHWAŁA ZARZĄDU
Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN w Giżycku
nr 1/2018 z dnia 24.06.2018r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów
za wybitne wyniki w żeglarstwie
§1
Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN w Giżycku
ustanawia stypendia dla zawodników klubu będących uczniami lub studentami
za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie.
§2
Zasady wypłaty stypendiów oraz ich wysokość określa regulamin przyznawania
stypendiów sportowych będący załącznikiem do niniejszej uchwały zwanym
dalej regulaminem.
§3
Wypłacane stypendia są świadczeniami jednorazowymi przyznawanymi
za określone w regulaminie wyniki osiągnięte w konkurencjach objętych
Krajowym Systemem Rywalizacji Sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego
w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata.
§4
Zawodnikowi, który zdobył więcej niż jeden medal w określonych wyżej imprezach
przysługuje jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie.
§5
Kwoty stypendiów określone w regulaminie są kwotami brutto podlegającymi
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych przepisami prawa podatkowego. Uczniowski Klub Żeglarstwa
Regatowego NIEGOCIN w Giżycku jest płatnikiem podatku dochodowego
od stypendiów wypłaconych zawodnikom klubu.
§6
W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony wniosek trenera, Zarząd Klubu
może podjąć uchwałę o przyznaniu stypendium zawodnikowi, który nie spełnia
kryteriów określonych w niniejszej uchwale.

§7
Stypendia mogą być wypłacane za wyniki uzyskane w okresie do 31 grudnia 2018r.
§8
Wykonanie uchwały Wykonanie uchwały powierza się
Prezesowi i Skarbnikowi klubu.

podpisy złożyli:
Alicja Klimaszewska
Adam Fabisiak
Katarzyna Potejko
Rafał Ciechanowicz

Załącznik do uchwały nr 1/2018
Zarządu UKŻR NIEGOCIN
z dnia 24.06.2018r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH ZAWODNIKOM
UCZNIOWSKIEGO KLUBU ŻEGLARSTWA REGATOWEGO NIEGOCIN W GIŻYCKU
1. Zawodnikowi za wybitne wyniki w żeglarstwie przysługuje jednorazowe stypendium sportowe
w następującej wysokości:

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Polski
Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży

medal złoty

2000

medal srebrny

1900

medal brązowy

1800

medal złoty

1700

medal srebrny

1600

medal brązowy

1500

medal złoty

1200

medal srebrny

1100

medal brązowy

1000

2. Stypendium jest wypłacane w terminie 10 dni od daty wskazania rachunku bankowego
przez zawodnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Regulamin niniejszy obowiązuje do dnia 31.12.2018r.

