
Regulamin przyznawania i cofania stypendium sportowego przez 

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Szachowego KTS Kalisz

§ 1

1.
Stypendia sportowe przyznawane są przez KTS Kalisz na podstawie uchwały Zarządu.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju członków klubu uzdolnionych sportowo. 

3. Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom Klubu Szachowego KTS Kalisz, którzy uprawiają 

dyscyplinę sportu szachy na podstawie posiadanej licencji i są zarejestrowani w Polskim Związku 

Szachowym. 

§ 2

1.
Wysokość stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych Klubu. Klub może w 

danym roku stypendiów nie przyznawać.
2.

Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty stypendium sportowego oraz jego cofnięcie należy do 

kompetencji Zarządu Klubu
3.

Warunkiem przyznania stypendium są opłacone składki członkowskie. 
4.

Stypendia przyznawane mogą być na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w ramach tego samego 

roku kalendarzowego.

§ 3

1.Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom, którzy spełniają wszystkie kryteria: 


zdobyli medal Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata w szachach 

klasycznych, szybkich lub błyskawicznych,


zostali powołani do kadry narodowej w kategorii junior,


reprezentują barwy klubu KTS Kalisz,


cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną,

§ 4

1.
Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie stypendium sportowego składa do Zarządu Klubu 

zawodnik, a w przypadku niepełnoletniego zawodnika jego przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun prawny, w terminie do 17 grudnia każdego roku kalendarzowego. Wniosek powinien 

być składany mailowo lub pisemnie.

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 



§ 5

1. Władze Klubu mogą wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku braku 

środków finansowych na ich realizację, oraz gdy zawodnik:


Będzie prowadził niesportowy tryb życia 


Swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia Statutu Klubu,  regulaminów rozgrywek lub 

otrzymał karę 


Zaniedbuje realizację programu szkolenia szachowego. 


Zaprzestał realizacji programu szkoleniowego, uprawiana sportu lub decyzją właściwego organu 

został zdyskwalifikowany.


Odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia. 


Został wykluczony z grupy zawodników objętych szkoleniem. 


Stosował niedozwolone środki dopingujące lub doping elektroniczny turnieju szachowym na żywo 

lub w Internecie. O cofnięciu lub wstrzymaniu zawodnik zostanie poinformowany pisemnie przez 

Zarząd Klubu. 

Czasowa niezdolność uczestniczenia w turniejach szachowych potwierdzona orzeczeniem lub 

zaświadczeniem lekarza nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymania oraz wypłaty wcześniej 

przyznanego stypendium. 

§ 6

1.
Jeśli cofnięcie stypendium jest skutkiem rażącego naruszenia postanowień niniejszego 

regulaminu przez zawodnika, to zawodnik jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium 

bez odrębnego wezwania ze strony Zarządu Klubu. 

§ 7

1. Zawodnicy, którym przyznano stypendium, zobowiązani są do wypełnienia wniosku o przyjęcie

stypendium

§ 8



1. O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Klubu KTS Kalisz.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2019 r. 

3. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości w siedzibie klubu oraz na stronie 

Internetowej.

Zarząd klubu KTS Kalisz


