UMOWA …………..

zawarta w dniu …. roku w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, wpisanym do
Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem RNIK 71/2006, NIP: 525-23-58-353
reprezentowanym przez:
Marka Mutora – Dyrektora
Bernardę Ambrożkiewicz – Główną Księgową
zwanym dalej NCK
a
…… zamieszkałym: ……., legitymującym się paszportem nr….
zwanym dalej Stypendystą

§1

1. NCK oświadcza, iż jest operatorem Programu Stypendialnego Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego „GAUDE POLONIA” (zwanego dalej Programem).
2. Strony zgodnie oświadczają, iż Stypendysta został zakwalifikowany do Programu, a
okres trwania stypendium to 6 miesięcy, tj. od 1 lutego do 31 lipca 2017 roku.
3. Stypendysta zobowiązuje się w ramach stypendium zrealizować projekt stypendialny z
dziedziny ………….. .
4. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad uczestniczenia przez Stypendystę
w Programie.
§2

1. NCK zobowiązuje się do wypłacania Stypendyście przez okres, o którym mowa w § 1
ust. 2 stypendium w wysokości 3500 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto
miesięcznie.
2. Strony ustalają, iż pierwsze stypendium zostanie przekazane w formie gotówki w terminie
do dnia 1.02. 2017 roku, zaś pozostałe przelewane będą na konto bankowe Stypendysty
prowadzone przez ………………………….. o nr …………………………………, w terminie do
końca miesiąca poprzedzającego na miesiąc następny.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż NCK jest uprawnione do nie dokonywania wypłat
stypendium w przypadku:
1) nie poinformowania NCK przez Stypendystę o planowanym wyjeździe poza Polskę
zgodnie z § 3 ust. 3,

2) umieszczenia przez Stypendystę nieprawdziwych informacji we wniosku o przyznanie
stypendium, o nieprawdziwości których NCK poweźmie wiadomość w trakcie trwania
stypendium,
3) dopuszczenia się czynu zabronionego lub innego rażącego naruszenia zasad współżycia
społecznego,
4) nie wypełniania przez Stypendystę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§3

1. NCK w celu realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się ponadto do:
1) zapewnienia zakwaterowania dla Stypendysty,
2) zwrotu, na podstawie faktur wystawionych na NCK, środków wydatkowanych na koszty
warsztatów i projektów artystycznych (w tym m.in. książki, CD, DVD, programy
komputerowe,

materiały

i

sprzęt

niezbędny
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stypendialnego) w wysokości do 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych),
3) bieżącego informowania Stypendysty o okolicznościach mających wpływ na realizację
niniejszej umowy.
2. Stypendysta w celu realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do:
1) przedstawienia NCK potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego czas
pobytu w Polsce,
2) w przypadku nie posiadania rachunku bankowego do jego założenia oraz informowania
NCK, o każdej zmianie numeru rachunku bankowego,
3) realizacji projektu stypendialnego zgodnie z określonym w złożonym wniosku o przyznanie
stypendium,
4) utrzymywanie stałych i regularnych kontaktów z opiekunem merytorycznym wskazanym
przez NCK,
5) przedstawienia NCK w terminie dwóch tygodni przed planowanym zakończeniem pobytu
stypendialnego w Polsce, sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu stypendialnego.
6) umieszczenia w CV artystycznym/zawodowym, wydawanych materiałach promocyjnych
związanych z dalszą działalnością artystyczną, naukową i komercyjną (w wersji papierowej
oraz elektronicznej, w tym w Internecie), informacji o uczestniczeniu w Programie
Stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „GAUDE POLONIA”.
3. W szczególności Stypendysta zobowiązany jest do informowania NCK z 7-dniowym
wyprzedzeniem o konieczności i terminie planowanego wyjazdu poza Polskę oraz
planowanym terminie powrotu.

4.W przypadku, gdy otrzymane środki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zostaną
wydatkowane na cele w ocenie NCK nie związane z realizacją projektu, Stypendyście nie
przysługuje prawo do zwrotu tych kosztów.
§4
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

§6

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez rzeczowo właściwy sąd
powszechny siedziby NCK.

§7

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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