REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO „STYPENDIUM ROTARIAŃSKIE”
Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin
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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem programu
u stypendialnego „Stypendium Rotariańskie” (zwanego dalej:
„Programem”) jest Stowarzyszenie „Rotary
Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin”
Chopin z siedzibą
przy ul. Kwitnącej Łąki 2B, 02
02-971 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000550515, NIP
5242778125, REGON 361138836.
Finansującym program stypendialny „Stypendiu
„Stypendium
m Rotariańskie” są Stowarzyszenie
Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin, Stowarzyszenie Rotary Klub Konstancin oraz
Stowarzyszenie Klub Rotary Białystok (zwane dalej „Finansującymi Klubami Rotary”).
Rotary”)
Program ma na celu wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionej młodzieży.
młodzieży
Program
ogłaszany
jest
publicznie
na
stronie
internetowej
Organizatora:
http://rotaryfryderykchopin.org.pl/ i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
regulaminem
Stypendium
typendium przyznawane jest przez komisję powołaną przez Organiza
atora (zwaną dalej
„Komisją”) kandydatowi lub kandydatom
kandydatom, wybranym w drugim etapie Programu.
Programu
Liczba oraz wysokość stypendiów przyznanych w danym roku uzależniona jest od puli
środków finansowych aktualnie posiadanych przez Organizatora i zadeklarowanych przez
Finansujące Kluby Rotary oraz od ostatecznej decyzji Komisji w tym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wyłonienia i przyznania stypendium więcej niż jednemu kandydatowi;
b) nie wyłonienia i nie przyznania stypendium żadnemu z kandydatów.
kandydatów

§ 2.
KRYTERIA FORMALNE
1. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie;
b) do dnia 01 stycznia 202
2022 r. nie ukończyły lat 18;
c) prześlą prawidłowo wypełnion
wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi
określone w niniejszym regulaminie
regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego na udział w Programie
Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię
foto
ostatnio
uzyskanego
go świadectwa szkolnego oraz odbędą
ą rozmowę z Komisją (dotyczy osób
zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).
2. O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:
a) zstępnii Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
b) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich
poprzednich.
3. Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego
2022 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora
Organizatora,
przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.
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§ 3.
PIERWSZY ETAP PROGRAMU
Pierwszy
etap
Programu
wymaga
przesłania
na
adres
e
e-mail:
warszawafryderykchopin@rotary.org.pl zgłoszenia, w którym podane zostaną:
zostaną
a) dane identyfikacyjne kandydata
kandydata;
b) dane identyfikacyjne (im
(imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego
prawn
kandydata;
c) informacje uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium.
Zgłoszenie,, o którym mowa w ust. 1 lit. c),, polega na przesłaniu informacji
przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie,
umiejętności, osiągnięcia, dokonan
okonania, uzdolnienia i kompetencje. Kandydat sam decyduje
o formie i treści zgłoszenia
zgłoszenia, np. dokument tekstowy word (max 5 stron),
stron) excel,
prezentacja power point (max 15 slajdów)
slajdów), film video (max 5 min.), itp. Dopuszczalne
jest nadesłanie linku do filmu. Maksymalna objętość przesyłanych materiałów to 5 MB.
Większe objętościowo zgłoszenia wymagają zawieszenia na serwerze i przesłania link’a,
do którego dostęp będzie możliwy przez członków Komisji Stypendial
Stypendialnej.
nej.
Przesłane zgłoszenie powinno
o być wynikiem oryginalnej twórczości kandydata i nie może
naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.
Zabrania się przesyłania treści, które są niezgodne z prawem, w tym treści rasistowskich,
faszystowskich, pornograficznych, itp. lub które są przedmiotem ochrony własności
intelektualnej, do której kandydat nie jest uprawniony.
Do drugiego etapu Programu zostaną zakwalifikowane
owane osoby, których zgłoszenia zostaną
najwyżej ocenione przez Komisję.
Dokonując oceny, Komisja bierze pod uwagę walory merytoryczne przesłanego
zgłoszenia a także jego pomysłowość, kreatywność i oryginalność.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Programu zostaną poinformowane o tym
pocztą elektroniczną w terminie
rminie do dnia 10 marca 2022 roku.
§ 4.
DRUGI ETAP PROGRAMU
Drugi etap Programu wymaga od kandy
kandydata
data do niego zakwalifikowanego:
zakwalifikowanego
a) przesłania opinii nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopii ostatnio
uzyskanego świadectwa szkolnego oraz
b) odbycia rozmowy z Komisją w terminie wskazanym przez Komisję;
Komisję Organizator
zastrzega
możliwość
przeprowadzenia
rozmowy
z
kandydatem
przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
odległość.
Nieprzesłanie
przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a) w terminie do dnia 18 marca
2022 roku lub nieusprawiedliwiona
ieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na rozmowie z Komisją
Komisją,
wykluczają go z dalszego udziału w Programie.
Podczas rozmowy kandydat zostanie poproszony o przedstawienie siebie, swoich
osiągnięć i zainteresowań oraz opowiedzenie o swoim zgłoszeniu i powodach, dla których
stara się o stypendium.
Dokonując oceny, Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia kandydata, jego kwalifikacje
oraz sposób i formę prezentacji przed Komisją
Komisją; Komisja zastrzega sobie prawo
weryfikacji autentyczności zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
powyżej
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5. Z zastrzeżeniem § 1 pkt. 7 Regulaminu, w terminie nie później niż do dnia 24 kwietnia
2021 r. Komisja wyłoni spośród kandydatów, którzy odbyli rozmowę z Komisją, osobę lub
osoby, którym zostanie przyznane stypendium
stypendium.
6. Zwycięzca Programu zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.
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§ 5.
STYPENDIUM
Na poczet stypendium Organizator wraz z Finansującymi Klubami Rotary, zobowiązuje się
przeznaczyć kwotę pieniężn
pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 10.000 (słownie: dziesięć
tysięcy) zł.
Od przyznanej kwoty Organizator może być obowiązany pobrać zaliczkę na poczet
podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stypendium zostanie wypłac
wypłacone zwycięzcy w jednorazowo lub trzech równych ratach
miesięcznych na jego rachunek bankowy
bankowy.
W przypadku wyłonienia i przyznania stypendium więcej niż jednemu kandydatowi, kwota
stypendium
pendium zostanie rozdzielona na wszystkich zwycięzców
zwycięzców; Organizator zastrzega sobie
prawo do podziału kwoty stypendium według własnego uznania
uznania, na podstawie
rekomendacji Komisji.
Stypendium nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju.
W przypadku nie wyłonienia i nie przyznania stypendium żadnemu z kandydatów
kandydatów, nie
przysługuje
sługuje jakikolwiek ekwiwalent.
§ 6.
PRAWA AUTORSKIE
Zwycięzca Programu, w ramach przyznanego stypendium, przeniesie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do opracowanego zgłoszenia i innych utworów, które
powstaną w związku z uczestnictwem w Programie („Dzieło”),, w tym prawo do
zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.
Zwycięzca Programu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do
Dzieła bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili
przyznawania stypendium polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zwycięzca Programu upoważnia również Organizatora do rozporządzania oraz korzystania
z utworów stanowiących opracowanie
pracowanie Dzieła,, w zakresie wskazanym powyżej a wskazane
upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania
odrębnej zgody.
Przejście
rzejście praw autorskich i praw zależnych do Dzieła
zieła nastąpi z chwilą wypłaty pierwszej
raty stypendium zwycięzcy
wycięzcy Programu
Programu.
Organizator może udzielić licencji do wykorzystania Dzieła w szczególności Finansującym
Klubom Rotary.

§ 7.
KOMISJA
1. W skład Komisji wchodzą każdorazowo aktualny Prezydent Klubu Rotary Warszawa
Fryderyk Chopin oraz co najmniej dwie osoby wskazane przez zarząd
arząd Organizatora a
także co najmniej jedna osoba wskazana przez każdy Finansujący Klub Rotary
Rotary.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba, która jest spokrewniona lub spowinowacona z
kandydatem lub pozostaje z n
nim lub jego rodzicem lub opiekunem prawnym w innym
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stosunku osobistym lub prawnym, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności
pracy członka Komisji.
3. W przypadku zaistnienia pomiędzy członkiem Komisji a kandydatem stosunku, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, członek
złonek Komisji zobowiązany jest do rezygnacji z członkostwa w
Komisji, a zarząd Organizatora powołuje nowego członka Komisji w jego miejsce.
4. Prawo uczestniczenia w obradach Komisji przysługuje osobom zaproszonym przez
Komisję, które mogą mieć głos doradczy jako eksperci.
5. Decyzje Komisji zapadają większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje
głos przewodniczącego Komisji.
§ 8.
UWAGI / ODWOŁANIA
1. Uwagi lub odwołania dotyczące Programu mogą być zgłaszane drogą pisemną lub pod
adres e–mail Organizatora: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl
2. Uwagi lub odwołania rozpatruje Komisja.
3. Odpowiedź Komisji
omisji zostanie przesłana w terminie 30 dni od daty otrzymania uwagi bądź
odwołania tą samą drogą, jaką je zgłoszono.
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§ 9.
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora
Administratora,, przez które to interesy należy rozumieć:
a) Realizację, przeprowadzenie i promocję Programu;
b) dochodzenie roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami.
roszczeniami
Dane osobowe zwycięzcy Programu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(podatkowego) ciążącego na Administratorze.
Organizator udostępnia dane odbiorcom, którzy są jego podwykonawcami,
w szczególności dostawcom us
usług i systemów informatycznych – w takim zakresie,
zakresie
w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty zakończenia
naboru do Programu.. Dane osobowe osób, którym zostanie przyznane stypendium, będą
przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Organizatora obowiązków
podatkowych, wynikających z wypłacenia stypendium.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do
uczestnictwa w Programie.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji
człowieka, w tym profilowane.
Wizerunek, imię
mię i nazwisko zwycięzcy Programu,, miejscowość zamieszkania oraz
informacja o jego dokonaniach oraz planach na przyszłość, które stypendium ma
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wspierać, zostaną
ną podane do wiadomo
wiadomości publicznej,, w szczególności poprzez ich
opublikowanie
e na stronie internetowej Organizatora. Organizator wykorzysta ww. dane
wyłącznie do celów promocji zwycięzcy Programu oraz samego Programu.
Programu Z tytułu, o
którym mowa powyżej, zwycięzcy Programu nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie (poza przyznanym stypendium).
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie przepisy
powszechnie
szechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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