REGULAMIN
przyznawania i realizacji stypendiów
w Programie Stypendialnym PASJOPOLIS
w roku szkolnym 2013/2014

Celem Programu Stypendialnego Pasjopolis jest finansowe wsparcie młodzieży uczącej się w
toruńskich i poznańskich szkołach średnich posiadających zainteresowania wykraczające poza szkolny
program nauczania.
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I. Postanowienia ogólne
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego zwana dalej Fundacją wraz z firmą APATOR SA na podstawie
Statutu Fundacji ustanawia Program Stypendialny PASJOPOLIS na rok szkolny 2013/2014.
Program Stypendialny zarządzany jest przez Zarząd Fundacji.
W ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS ustanawia się Stypendium:
w dziedzinie nauk ścisłych
w dziedzinie nauk humanistycznych
W ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS przyznanych zostanie 20 stypendiów: 10 w Toruniu
i 10 w Poznaniu; 10 stypendiów w wysokości 200, 00 zł/ miesięcznie oraz 10 stypendiów w wysokości
300, 00 zł miesięcznie.
Nabór wniosków w ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS trwa od 02 września 2013 roku do
30 września 2013 roku.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej nastąpi 04 października 2013 r., ogłoszenie wyników naboru 07
października 2013 r.
II. Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium
O stypendia mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym: liceów
ogólnokształcących i profilowanych, techników, szkół artystycznych i zawodowych) na terenie Torunia
i Poznania, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Stypendia przyznawane są osobom, które nie korzystają z innych programów stypendialnych, z
wyłączeniem przypadków specjalnych związanych z trudną sytuacją rodzinną ucznia.
III. Kryterium przyznawania stypendiów
Decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest przez Komisję Stypendialną. Stypendium jest
wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza szkolny program
i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi etc.
IV. Tryb przyznawania stypendiów
Uczeń ubiegający się o stypendium wysyła wypełniony wniosek wraz z załącznikami na stronie
Programu w zakładce WNIOSEK, wyłącznie w formie elektronicznej. Załączniki wysyłane są również
w formie elektronicznej, jako załączniki do wniosku.
Koordynator Programu Stypendialnego PASJOPOLIS lub Komisja Stypendialna w dowolnym
momencie mogą zażądać przesłania podpisanych kopii załączników.
Wnioski przyjmuje i wstępnie weryfikuje Koordynator Programu.
Uczeń składający wniosek ma prawo uzupełnić zauważone przez koordynatora braki w dokumentacji w
terminie do trzech dni roboczych od otrzymania takiej informacji.
Do wniosku uczeń ma obowiązek dołączyć: skan świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego
Uczeń może dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia, umiejętności i zainteresowania.
Do wniosku uczeń może dodatkowo dołączyć: rekomendacje (np. z organizacji pozarządowych) oraz
inne dokumenty, które uzna za stosowne (maksymalnie 5).
Komisja Stypendialna może poprosić wnioskującego o stypendium ucznia o niezwłoczne stawienie się
na rozmowę uzupełniającą.

Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji.
9. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski i ogłasza listę stypendystów w dniu 07 października 2013
roku.
10. Komisja Stypendialna decyduje o wysokości przyznanego stypendium: od 200 zł do 300 zł miesięcznie
realizowanych w 10 transzach (wrzesień 2013 – czerwiec 2014).
11. Od decyzji podjętych przez Komisję Stypendialną nie przysługuje odwołanie.
12. Wysokość stypendium na wniosek stypendysty może ulec zmianie, lecz jedynie za zgodą Zarządu
Fundacji i Komisji Stypendialnej.
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V. Tryb realizacji Stypendiów
Stypendysta i jego opiekun prawny (tylko w przypadku uczniów niepełnoletnich) otrzymuje od
koordynatora pisemną informację o przyznanym stypendium i jego wysokości.
Stypendium przyznaje się na okres od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Wyjątkowo wypłata
pierwszej i drugiej transzy ma miejsce w październiku 2013 roku ze względu na okres prac Komisji
Stypendialnej.
VI. Obowiązki Stypendysty
Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Programu.
Stypendysta zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku w działaniach promocyjnych Programu
Stypendialnego oraz wykazuję gotowość współpracy w tym zakresie.
W momencie przerwania nauki Stypendysta jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o
zaistniałym fakcie Koordynatora Programu Stypendialnego PASJOPOLIS.

VII. Cofnięcie stypendium
Zarząd Fundacji Platon ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium na wniosek koordynatora Programu
Stypendialnego PASJOPOLIS, gdy stypendysta:
1. Prezentuje postawę niegodną Stypendysty Programu PASJOPOLIS.
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VIII. Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin przyjęty został przez Zarząd Fundacji Platon oraz Apator SA. Przepisy niniejszego
regulaminu mogą być zmieniane w dowolnej chwili przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Apator
SA.
Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki: Harmonogram Programu Stypendialnego
Pasjopolis oraz Regulamin Prac Komisji Stypendialnej.

Koordynator programu:
Jan Świerkowski
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
Tel. 509 646 484
E-mail: kontakt@fundacjaplaton.org

