Ösztöndíjalap adományozási szerződés
amely létrejött a UWC Magyarországi Egyesülete (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 80-82. II/3.,
képviselő: dr. Szekeres Zsolt elnök, adószám: 18168994-1-42, bankszámlaszám: 10400164-0160894800000000, a továbbiakban: egyesület) valamint ………………………………………………………………………….…….,
adományozó között.
I. A szerződés célja
A szerződés célja, hogy rögzítse az adományozó adatvédelmi és tájékoztatási igényét és biztosítsa az
egyesület részére a tervezhető adomány bevételt. Az adomány célja, hogy az Ösztöndíjalapon keresztül
minél több UWC Magyarország által kiválasztott diák UWC iskolában tanulhasson. Így fenntartható a
magyarországi UWC szervezet természetes növekedése, illetve megfelelő hangsúllyal tud résztvenni
Magyarország a UWC nemzetközi mozgalomban.
II. Általános rendelkezések
1.
Az adomány az Ösztöndíjalap működési szabályzata szerint kerülhet felhasználásra.
2.
Az adomány csak és kizárólag közvetlenül iskolának továbbítható egy a kiválasztáson támogatást
szerzett diák ösztöndíj önrészének kiegészítéseként.
3.
Az adomány felhasználását meg előzi a jelölt diák anyagi helyzetének teljeskörű felmérése, hogy az
Ösztöndíjalap a lehető legkevesebb hozzájárulással kelljen segítse a diákot a UWC ösztöndíjhoz jutásban.
III.

Az adományozó pénzügyi kötelezettségvállalása

1. Az adományozó vállalja, hogy 2019 december 31-ig az egyesületnek ………………… forint adományt
nyújt az alábbi részletekben:
a. ………………………….., …………………….-ig
b. ………………………….., …………………….-ig
c. ………………………….., …………………….-ig
d. ………………………….., …………………….-ig
e. Egyéb: ……………………………………………………………………………………………………..
2. Az adományozó az esedékes adomány összeget az egyesület bankszámlaszámra utalja:
a. HUF Számlaszám: K&H Bank, 10400164-01608948-00000000 , NÉV: UWC Magyarországi
Egyesülete, Megjegyzés: Ösztöndíjalap
PayPal utalása esetén: finance@hu.uwc.org
b. EUR (TransferWise számla): Bankkód (SWIFT/BIC) DEKTDE7GXXX; IBAN: DE05 7001
1110 6052 2673 48 ;TW számlatulajdonos: UWC Magyarországi Egyesülete; Lakcím:
Handelsbank, Elsenheimer Str. 41, München, 80687, Germany
c. USD (TransferWise számla): Bankazonosító (ACH vagy ABA routing number):
026073150; Wire utalás száma:026073008 ; Bankkód (SWIFT/BIC): CMFGUS33;
Bankszámlaszám: 8310263083; Számlatulajdonos: TransferWise FBO UWC Magyarországi
Egyesülete; Lakcím: TransferWise, 19 W 24th Street, New York, NY, 10010, United States
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IV. Az egyesület kötelezettségvállalása
1. Az egyesület vállalja az adomány Ösztöndíjalap szabályzata szerinti felhasználását
2. Az egyesület igény esetén tájékoztatást ad az Ösztöndíjalap működéséről, támogatottjairól, az
adomány felhasználásáról a következők szerint (VÁLASZTANDÓ)
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Nem kérek semmilyen tájékoztatást
e-mailben kérek tájékoztatást csak az adományt követő válogatási ciklusban támogatott
diákokról
e-mailben kérek tájékoztatást az Ösztöndíjalap működéséről, jelentősebb bevételekről,
sikerekről, kudarcokról, kampányokról

3. Az Egyesület és azon belül az Ösztöndíjalap vállalja, hogy tiszteletben tartja az adományozó
adatkezelési igényét, ami a következő lehet (VÁLASZTANDÓ):
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Az adományozó a kilétét csak az egyesület elnökével, pénzügyi vezetőjével (utalás
visszaigazolása stb.) és esetleg egy választott kapcsolattartó személlyel (pl. Ösztöndíjalap
koordinátor) osztja meg. Más személy az adományozóról nem tudhat. (Anonym adomány)
Az adományozó személye publikus, az egyesületi tagok is ismerhetik, esetleg belekerülhet
hírlevélbe, kommunikációba.

4. Az adomány összegét minden esetben csak a UWC Magyarország elnöksége ismerheti
meg.
V. A szerződés hatálya és a jogviták rendezése
1. A felek kijelentik, hogy a közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni.

Budapest, ………………………

Szilassi Zoltán
UWC Magyarország Ösztöndíjalap koordinátor
tel: +36-30-9713701
email: zoltan.szilassi@hu.uwc.org
Facebook/Messenger/Skype: Zoltan Szilassi

…………………………………….……………..
………………………………..……...…………
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