
Regulamin Konkursu Fundacji Elab 

 

Art. 1 - Definicje, Pojęcia 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest jedno z poniższych pojęć, wraz z gramatycznymi 

odmianami, należy je rozumieć i interpretować w sposób poniżej określony: 

1. Uczestnik: uczestnik Konkursu spełniający kryteria i warunki uczestnictwa w nim, o których 

mowa w Artykule 3 ust. 2, 

2. Fundacja: Fundacja Elab Education Laboratory z siedzibą w Warszawie, 

3. Konkurs: jednorazowy konkurs organizowany przez Fundację w terminie od 04.09.2018 do 

30.07.2019 którego celem jest wyłonienie Stypendysty, który poprzez swoje wyniki naukowe 

daje rękojmię pomyślnego zakończenia wybranego kierunku studiów licencjackich, 

uzasadniające jego wyróżnienie i przyznanie Stypendium, 

4. Stypendium: gratyfikację pieniężną w formie darowizny, (wypłacaną w ratach) finansowaną ze 

środków Fundacji, 

5. Stypendysta:  Uczestnik, któremu Zarząd Fundacji przyznał Stypendium, 

6. Regulamin: Regulamin przyznawania Stypendium przez Fundację, 

7. Uczelnia: jedna wybrana przez Stypendystę szkoła wyższa prowadząca studia licencjackie z 

listy takich uczelni wymienionych w załączniku 1 do Regulaminu, 

8. Wnioskodawca: osoba zgłaszająca Uczestnika Konkursu, 

Art. 2 - Postanowienia ogólne 

1. Celem  Regulaminu jest określenie zasad promowania i wyróżniania Uczestników Konkursu o 

najlepszych  wynikach naukowych oraz spełniających wymagania finansowe, w drodze 

przyznawania Stypendium; 

2. Stypendium przyznaje Zarząd Fundacji na wniosek jednego z jej członków; 

3. Stypendysta jest wyłaniany, spośród Uczestników konkursu spełniających jego wymagania, 

która w największym stopniu je wypełnia. 

Art. 3 - Tryb postępowania 

1. Informacja o otwarciu postępowania konkursowego podana będzie do publicznej wiadomośc: 

a. w drodze pisemnego zawiadomienia, 

b. za pośrednictwem Internetu, na stronie Fundacji; 

2. O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a. posiadają obywatelstwo polskie, 

b. są uczniami klas trzecich liceum lub czwartych technikum albo absolwentami, którzy 

planują rozpocząć studia licencjackie we wrześniu/październiku 2019 roku, 

c. udowodnią potrzebę finansową – stypendium jest przeznaczone dla osób, które bez 

wsparcia finansowego nie byłyby w stanie podjąć nauki za granicą, 

d. osiągnęły pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub oczekiwany jest taki wynik, 

e. w ramach przedmiotów obejmujących powyższy podpkt. przynajmniej trzy z nich 

obejmowały rozszerzenia z wynikiem nie mniejszym niż 80% z każdej rozszerzonej 

matury, 

f. w wypadku niespełniania wymogu określonego w pkt. e uczestnik może warunkowo 

złożyć wniosek o stypendium, jeżeli oczekiwana średnia z egzaminów maturalnych z 

przynajmniej trzech przedmiotów rozszerzonych nie będzie niższa niż 80 % z każdego 

rozszerzonego przedmiotu. Spodziewane wyniki matur powinny być potwierdzone w 

referencji wystawionej przez nauczyciela. W wypadku późniejszego niedotrzymania 

tego warunku wniosek uczestnika zostanie automatycznie negatywnie rozpatrzony, 

g. Zarząd Fundacji może wyjątkowo na wniosek Uczestnika obniżyć wymagany w pkt f 

współczynnik procentowy. W powyższej sytuacji decyzja Zarządu Fundacji będzie 

ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

Art. 4 - Wniosek o Stypendium 

1. Wnioskodawca składa wniosek najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 r. Drogą mailową na adres 

stypendium@elab.edu.pl; 

2. Wniosek, wypełniony na niniejszym formularzu powinien być podpisany przez Uczestnika. Do 

wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w punkcie IV w formie 

elektronicznej; 



3. Kryteria oceny wniosków: 

a. świadectwa, certyfikaty, dyplomy - do 20 pkt, 

b. Średnia ocen ze świadectw - do 20 pkt, 

c. Udowodnienie potrzeby finansowej - wysokość dochodów na jedną osobę w 

gospodarstwie domowym - 30 pkt, 

d. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zarządem Fundacji - do 30 pkt; 

4. Wniosek może być wycofany na pisemną prośbę Uczestnika lub Wnioskodawcy; 

5. Wnioski niekompletne, niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

Art. 5 - Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Organem właściwym do wyboru Stypendystów jest Zarząd Fundacji; 

2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone do dnia 30 lipca 2019 r.; 

3. Decyzje Zarządu Fundacji dotyczące wyboru Stypendysty są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie; 

4. Pisemną informację o przyznaniu Stypendium otrzymuje Stypendysta oraz Wnioskodawca; 

5. Fakt przyznania stypendium oraz osoba Stypendysty będą opublikowane w Internecie na stronie 

Fundacji. Fundacja może rozpowszechniać informację o wynikach Konkursu także za 

pośrednictwem innych mediów; 

6. Oficjalne wręczenie Stypendium następować będzie w trakcie uroczystości, o których mowa w 

Umowie o Stypendium; 

7. Warunkiem otrzymania Stypendium jest spełnienie warunków oferty UCAS na wybraną 

uczelnię oraz akceptacja miejsca na uczelni;  

8. Po rozstrzygnięciu Konkursu dokumenty, o których mowa w Artykule 4 ust. 3 zwracane są 

wyłącznie na pisemny wniosek Uczestnika Konkursu.  

Art. 6 - Wypłata Stypendium, obowiązki Stypendysty 

1. Wypłata Stypendium następuje wyłącznie na podstawie i na warunkach określonych w umowie 

zawartej pomiędzy Fundacją i Stypendystą; 

2. Stypendysta, po wypłacie Stypendium, zobowiązany jest do: 

a. do regularnego uczęszczania na zajęcia na wybranym kierunku, 

b. umieszczenia w regularnych publikacjach w portalach społecznościowych informacji o 

fakcie przyznania Stypendium zgodnie z zawartą ze Stypendystą umową, 

c. pisemnego informowania Fundacji o fakcie pomyślnego zdania każdego egzaminu w 

ramach studiów w terminie do 14 dni po jego pierwszym terminie, 

przedłożenia Fundacji pracy dyplomowej i dyplomu jej obrony w terminie 4 czterech 

lat od dnia wypłaty pierwszej raty Stypendium, 

d. dostarczenia opisu szczegółowego zestawienia uzyskanych w trakcie studiów ocen, 

e. pisemnego informowania Fundacji o wszelkich zmianach w sytuacji życiowej 

Stypendysty oraz jego relacji z Uczelnią, mających istotny wpływ na wykonywanie 

niniejszej Umowy; 

3. Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu Stypendium w przypadku, gdy 

Stypendysta: 

a. przerywa studia i rezygnuje z obrony pracy dyplomowej, 

b. nie otrzyma promocji na kolejny semestr studiów, 

c. naruszy dobre imię Fundacji; 

4. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego Stypendium, przed ceremonią jego 

wręczenia, w drodze jednostronnego odstąpienia od umowy. 

Art. 7 - Ochrona danych osobowych 

1. W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 

Kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych 

Osobowych i w sprawie Swobodnego Przepływu takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 

95/46/W (dalej RODO) Fundacja jest administratorem danych osobowych Uczestnika; 

2. Wyżej wymienione dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane,w okresie wykonywania 

niniejszej umowy oraz w ciągu 3 lat po jej zakończeniu w zakresie: imię, nazwisko, adres 

pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, innych danych niezbędnych przy 

wykonywaniu usługi dotyczących jej bezpośrednio; 



3. Uczestnik w swoim imieniu ponadto oświadcza, iż w terminie określonym powyżej wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Fundację oraz jego partnerów swoich danych osobowych w 

celach związanych z promocją marketingową działalności Fundacji oraz jej partnerów. 

Artykuł 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji; 

2. Stypendium przyznane i wypłacone przez Fundację nie podlega zwolnieniu z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych); 

Po pozytywnym, dla wybranego Uczestnika, rozstrzygnięciu Konkursu otrzymanie Stypendium będzie 

uwarunkowane zawarciem z Fundacją umowy o stypendium. 


