Směrnice Asociace ROB ČR na podporu sportovců do 23 let (stipendijní program).
1. Rada AROB ČR v návaznosti na dotační podmínky státního rozpočtu a vlastní
finanční zdroje stanoví možnosti rozsahu podpory mladých sportovců do 23 let (dále
jen stipendijní program).
2. Stipendijní program je určen pro sportovce do 23 let, kteří studují vysokou školu
(prezenční studium) a jsou zařazeni do výběru státní sportovní reprezentace ROB.
3. Sportovec, který splňuje podmínky uvedené v čl. 2 směrnice, může požádat o
stipendium pokud
a) řádně zakončil nejméně dva semestry studia na vysoké škole, a
b) umístil se v reprezentačním žebříčku v daném roce nejméně na pátém místě
(konečné hodnocení).
4. Sportovec předkládá žádost o stipendium spolu s příslušným potvrzením nebo
dokladem o studiu (čl. 3a) nejpozději do 30.10. daného kalendářního roku na
sekretariát AROB ČR. Vzor žádosti o stipendium je uveden v příloze.
5. Rada AROB ČR rozhodne o žádosti o stipendium nejpozději do 15.11. Schválené
finanční prostředky ze stipendijního programu musí být vyplaceny do 30.11. daného
kalendářního roku na účet žadatele.
6. Zdroje k financování stipendijního programu jsou dotace ze státního rozpočtu, vlastní
prostředky a jiné prostředky získané na podporu stipendijního programu.
7. Rada AROB ČR stanoví při sestavování rozpočtu na daný kalendářní rok rovněž
celkovou výši finančních prostředků určenou na stipendijní program a maximální výši
podpory určenou na jednoho sportovce.
8. Tato směrnice byla schválena dne 20.10.2010.
Marcela Šrůtová
Generální sekretář

Miroslav Vlach
předseda

Žádost o stipendium
Část A – vyplní žadatel
Jméno a příjmení..........................................................................................................................
Rodné číslo ............................................
Bydliště .......................................................................................................................................
Škola ...........................................................................................................................................
Fakulta ........................................................................................................................................
Zakončený ročník/semestr ...........................................................................................................
Doklad nebo potvrzení o zakončeném studiu : ano x ne
Číslo bankovního spojení .............................................................................................................

Datum...............................

Podpis žadatele...............................

Část B – vyplní AROB ČR
Do výběru státní sportovní reprezentace zařazen kdy (datum).....................................................
Kategorie dle pravidel ROB ....................................................
Umístění v reprezentačním žebříčku .......................................
Přiznaná výše stipendia v Kč .................................................slovy .............................................
Datum odeslání finančních prostředků ........................................................................................

Datum ............................................

Podpis odpovědné osoby...........................

