Załącznik nr 1 do Regulaminu

UMOWA STYPENDIALNA NR
zawarta w dniu ……………….w Stargardzie,
pomiędzy Gminą Miastem Stargard, z siedzibą w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
reprezentowaną przez:
………………

- ………………………………..

……………….

-………………………………….

zwaną dalej „Fundatorem”,

a
……………………………….
(imię i nazwisko Stypendysty)
córką/synem* …………………………………………………….…1,
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Stypendysty)
PESEL …………………… , zwanym dalej „Stypendystą”.
Na podstawie uchwały ………………. Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia ………………. r. w
……………………………………………………………………………………., Strony ustalają, co następuje:
§ 1. Fundator przyznaje Stypendyście stypendium z przeznaczeniem na realizację programu stypendium
określonego we wniosku złożonym w dniu …………., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 2. 1. Fundator zobowiązuje się do przekazania stypendium w łącznej wysokości brutto
………………….. zł (słownie) …………………………….
2. Stypendium wypłacane będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w 12 miesięcznych ratach/
jednorazowo* w następujący sposób:
- przelewem na rachunek bankowy Stypendysty/ opiekuna prawnego nr rachunku:
………………………………………………………………..*,
- w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17*.
§ 3. 1. Stypendysta, w związku z realizacją programu stypendium wykona/ nie wykona* dzieło/-a
(projekt/-y)…………………..……mający/-ce charakter działalności twórczej.

1

dotyczy Stypendysty, który jest osobą niepełnoletnią

2. Stypendysta/ rodzic/opiekun prawny* przekaże Fundatorowi wykonane przez siebie dzieło/-a/projekt/y* w formie uzgodnionej z Fundatorem.
3. Stypendysta/ rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że:
1) wykonane dzieło/-ła (projekt/-y)* będzie (będą*) wynikiem twórczości Stypendysty;
2) wykonane dzieło/-ła (projekt/-y)* nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i
dóbr osobistych;
3) prawa autorskie do dzieł/-a ( projektu/-ów) nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
4) ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanego dzieła/projektu.
4. Stypendysta w związku z wykonaniem dzieł/-a (projektu/-ów), o którym/-ych mowa w ust. 1, przenosi
na rzecz Gminy Miasta Stargard nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, majątkowe prawa
autorskie do wytworzonych dzieł/ wytworzonego dzieł/-a*, Stypendysta wyraża także zgodę na wykonywanie
przez Gminę Miasto Stargard autorskich praw zależnych – do korzystania i rozporządzania dziełem bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych w całości i we fragmentach.
5. Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust.1 obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego,
elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich
nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach
pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
2) wszelki obrót zarejestrowanym materiałem filmowym – oryginałem i egzemplarzami,
w tym tzw. insertem, wytworzonymi zgodnie z pkt 1) – wprowadzanie ich do obrotu, w tym za pośrednictwem
Internetu, użyczanie;
3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym na stronie internetowej Miasta oraz wszelkie publiczne odtwarzanie
i wyświetlanie.
§ 4. 1. Stypendysta jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach,
materiałach informacyjnych, folderach itp., jak również poprzez media lub ustną informację kierowaną do
odbiorców, że dzieło/projekt jest/został „Zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta
Miasta Stargard”.
2. Stypendysta w roku, na który otrzymał stypendium, zobowiązany jest do prezentacji podczas
przedsięwzięć organizowanych przez Miasto Stargard swoich umiejętności artystycznych i twórczych.
Prezentacja umiejętności nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego dla obu stron terminu.
3. Stypendysta jest zobowiązany do informowania i dostarczenia zaproszeń w celu zapewnienia
przedstawicielom Miasta udziału w realizowanych w ramach programu stypendium przedsięwzięciach.
§ 5. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć i innych materiałów
ze zrealizowanego programu stypendium w publikacjach wydawanych przez Fundatora oraz na zamieszczanie
ich na stronie internetowej Miasta.
§ 6. Niniejsza umowa obowiązuje w roku, na który stypendyście przyznano stypendium.

§ 7. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania sprawozdania z realizacji programu
stypendium.
§ 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się postanowienia uchwały Nr ………….. Rady
Miejskiej w Stargardzie z dnia ………….. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów artystycznych oraz dorocznych nagród artystycznych Prezydenta Miasta Stargard dla dzieci i
młodzieży oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 10. Stypendysta oświadcza, iż zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego, zgodnego z art 13 ust.
1 i 2 RODO, dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
§ 11. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
stypendialnej Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Fundatora, sądu
powszechnego.
§ 12.Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
STYPENDYSTA
……………………..

FUNDATOR
………………………
………………………..

* Niepotrzebne skreślić.
Rodzice/opiekunowie prawni2
…………………………………
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w przypadku Stypendysty niepełnoletniego

