Załącznik nr 3
do Regulaminu Programu Stypendialnego Grupy Inwest
UMOWA STYPENDIALNA

Umowa zawarta w Warszawie w dniu ……………………………………...
Strony umowy:
1. HM INWEST S.A., spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000413734, z siedzibą przy ul. Solec 22 00-410 Warszawa.
Reprezentant: …........................................................................................ ,
zwana dalej „Organizatorem.”
2. ..............................…................................................................................................. (Imię i nazwisko)
legitymująca/-y się dowodem osobistym nr …………………………………………............................,
rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy: ……………………………………………….. (imię i nazwisko
ucznia/uczennicy),
zwany dalej „Rodzicem/Opiekunem prawnym Stypendysty”.
§ 1
Przedmiotem umowy są warunki przekazania Stypendium przyznanego Stypendyście w ramach
Programu Stypendialnego Grupy Inwest na warunkach określonych w Regulaminie Programu
Stypendialnego Grupy Inwest, który jest integralną częścią niniejszej umowy. Rodzic/Opiekun prawny
Stypendysty reprezentuje Stypendystę.
§ 2
Szczegółowe zasady ubiegania się o Stypendium oraz tryb jego przyznawania określone są w
Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał
się z Regulaminem Programu Stypendialnego Grupy Inwest i akceptuje jego zapisy.
§ 3
Organizator przyznaje Stypendium za ……… semestr roku szkolnego ………..:
Uczniowi/uczennicy:...............................................................................
Data urodzenia: ......................................................................................
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Pesel: …..................................................................................................
Adres zamieszkania : …..........................................................................
................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …............................................................................
Adres email: …........................................................................................
§ 4
Organizator oświadcza, że przekazuje Stypendyście kwotę w wysokości ………………. (słownie:
…………………………………………...) netto, wypłacaną w pięciu miesięcznych ratach w wysokości
…………………………………………… (słownie: ……………………………………………………..) netto.
§ 5
Stypendium będzie wypłacane do 5 dnia miesiąca w formie przelewu na rachunek bankowy o
numerze:
….........................................................................................................................................,
właścicielem jest rodzic/opiekun prawny Stypendysty.

którego

§ 6
Rodzic/Opiekun prawny Stypendysty oświadcza, że odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania
Urząd Skarbowy to
……………………………………………………………………………………………………………………….
§ 7
Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem w całości Regulaminu Programu
Stypendialnego Grupy Inwest i przestrzeganiem go przez Stypendystę. W przypadku
nieprzestrzegania Regulaminu Programu Stypendialnego Grupy Inwest, Regulaminu Szkoły lub
obowiązującego prawa Komisja Stypendialna może zdecydować o cofnięciu przyznanego stypendium.
W powyższej sytuacji niniejsza umowa zostaje rozwiązana.
§ 8
Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności potwierdzających pogorszenie kondycji finansowej Grupy Inwest.
§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo do gromadzenia, utrwalania i publikowania imion, nazwisk, zdjęć
oraz wypowiedzi Stypendysty. Materiały powyższe, w tym wizerunek (zdjęcia) Stypendysty, mogą
zostać upublicznione oraz wykorzystane przez Organizatora w materiałach informacyjnych i
promocyjnych, a zarówno Stypendysta jak i jego rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na powyższe.
§ 10
Rodzic/Opiekun prawny Stypendysty wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich oraz
Stypendysty danych osobowych, zawartych w dokumentacji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182, ze zmianami) jest Organizator.
§ 11
Rodzic/opiekun prawny Stypendysty zobowiązuje się do informowania Organizatora o istotnych
sukcesach Stypendysty, przez cały okres otrzymywania Stypendium. Informacje o sukcesach
kierowane są drogą mailową na adres: stypendia@grupainwest.pl.
§ 12
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i dodatkowe ustalenia niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
W przypadku sporu powstałego w związku z realizacją zapisów niniejszej umowy sądem właściwym
jest sąd powszechny właściwy  dla siedziby Organizatora.
Załącznik do niniejszej umowy: Regulamin Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

…..........................................
Przedstawiciel Organizatora

…...........................................................
Rodzic/opiekun prawny stypendysty
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