Załącznik nr 1 do Regulaminu

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2014/2015
UMOWA
Numer umowy: ……………………..
Umowa zawarta w Warszawie w dniu …………………

Strony umowy:
1. Fundacja Świętego Mikołaja, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Rejestrowy, pod numerem KRS 0000126602, adres:
Piaseczno 05-500, ul. Przesmyckiego 40,
Reprezentant: ………………………………………………………….,
zwana dalej „Fundacją”
2. Nazwa szkoły i adres
Reprezentant: ……………………. – dyrektor szkoły
zwana dalej „Szkołą”
§1
Przedmiotem umowy są warunki współpracy przy Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY 2014/2015,
zwanym dalej „Funduszem”, przeznaczonym dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,
dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją
postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego.

§2
Szkoła zgadza się na dobrowolne przystąpienie do Funduszu.
§3
Szkoła zobowiązuje się do:
1. wypełniania obowiązków zawartych w Regulaminie Funduszu, który jest integralną częścią
Umowy, wraz z jego integralnymi elementami, w tym do przeprowadzenia procesu
stypendialnego;
2. przestrzegania Regulaminu Funduszu;
3. umożliwienia kontroli osobom upoważnionym przez Fundację.
§4
Fundacja ma prawo do:
1. kontroli i monitoringu Szkoły w zakresie realizacji Funduszu;
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2. rozwiązania umowy ze Szkołą i wykluczenia jej z Funduszu w przypadku nie wypełniania
przez nią zobowiązań.
§5
Umowa zawierana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2015 r., z możliwością
przedłużenia na kolejne edycje Funduszu.
§6
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli :
1. ze strony Fundacji: Kinga Najkowska, kinga.najkowska@mikolaj.org.pl, tel. 22 825-03-90
2. ze strony Szkoły: ……………………………………………………………………………………….
§7
Postanowienia końcowe.
1. Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i dodatkowe ustalenia Umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
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