REGULAMIN
PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
PRZEZ JERZEGO HARDIE-DOUGLASA dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu
szczecineckiego
w roku szkolnym 2021/2022
(dalej: „Regulamin”)

Organizatorem niniejszego programu jest Jerzy Hardie-Douglas, zwany dalej „Organizatorem”
Program wsparcia finansowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu szczecineckiego
(dalej: „Program”) to przedsięwzięcie skierowane do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych, którzy przystąpili do Programu. Celem Programu jest wspieranie młodzieży
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, posiadających udokumentowane osiągnięcia sportowe lub
artystyczne (sztuka/kultura).
§1
1. Dla zapewnienia prawidłowości i transparentności przyznawania wsparcia finansowego
2. Organizator powoła kapitułę Programu. (dalej: „Kapituła”)
3. Członków kapituły wskazuje Organizator spośród przedstawicieli lokalnych mediów w liczbie
4.
4. Charakter prac i terminy spotkań Kapituły ustalają jej członkowie.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Kandydatach” należy przez to rozumieć uczniów
ubiegających się o przyznanie wsparcia w ramach Programu osobiście albo pośrednio przez
Wnioskodawcę.
6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć rodzica albo
opiekuna prawnego ucznia, który jest niepełnoletni i ubiega się o przyznanie wsparcia w ramach
Programu.
§2
1. Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach Programu (dalej: „Wsparcie”) składa Kandydat albo
Wnioskodawca.
2. Kandydat może wnioskować o Wsparcie tylko z jednej ze wskazanych poniżej dziedzin.

3. Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:
a) w roku szkolnym 2021/2022 powinni być uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu
szczecineckiego,
b) w przypadku wniosku z dziedziny Nauka - posiadanie średniej ocen na świadectwie z roku szkolnego
2020/2021 co najmniej 4.5
c) w przypadku wniosku z dziedziny Sport - posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w
dziedzinie sportu, (dyplomy, rekordy, zwycięstwa w zawodach itp.)
d) w przypadku wniosku z dziedziny Sztuka/Kultura - posiadanie udokumentowanych szczególnych
osiągnięć w dziedzinach związanych ze sztuką lub kulturą, (zdjęcia prac, nagrody, dyplomy, wystawy
itp.)
§3
1. Wnioski o Wsparcie w roku szkolnym 2021/2022 Kandydaci mogą pobrać na stronie
internetowej www.douglas.net.pl/stypendium, wypełniony wniosek można wysłać na
adres e-mail: stypendium@douglas.net.pl, złożyć osobiście w Biurze Poselskim
mieszczącym się na ul. Wyścigowej 7/2, w Szczecinku (biuro jest czynne we wtorki i czwartki
w godzinach 10:00 – 16:00) lub wysłać pocztą na adres Biura
w terminie do 22 Października 2021r.
2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych we wniosku i
załączonych dokumentach.
4. Kapituła rozpatrzy tylko wnioski kompletnie wypełnione.
5. Wnioski o przyznanie Wsparcia przesłane po terminie określonym w ust. 1, powyżej nie będą
rozpatrywane.
6. Złożone wnioski nie będą zwracane Kandydatom.
7. Oceny wniosków o przyznanie Wsparcia dokonuje Kapituła dwuetapowo:
a) rozpatrzenie wniosków na podstawie kryteriów określonych w § 2 Regulaminu.
b) spotkanie i rozmowa z wybranymi Kandydatami
8. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu jest autonomiczną decyzją Kapituły i nie
przysługuje od niej odwołanie.
9. Kapituła skontaktuje się wyłącznie z Kandydatami, którym przyznała Wsparcie. (dalej:
„Laureat”)
§4

1. W celu realizacji Programu, Organizator przeznaczy kwotę 2 400,00 miesięcznie.
2. Wsparcie zostanie przyznane 6 (sześciu) Laureatom.
3. Wsparcie obejmuje okres od miesiąca września 2021 do sierpnia 2022 włącznie.
4. Całkowita wysokość Wsparcia dla jednego Laureata to kwota 4800,00 zł (słownie cztery tysiące
osiemset zł 00/100) w okresie wskazanym w ust.3 powyżej i zostanie podzielone na 12 równych
rat.
5. Wsparcie będzie wypłacane przez Organizatora, co miesiąc przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Laureata w wysokości 400 zł (czterysta zł, 00/100).
6. Jednorazowe wyrównanie za okres od września 2021 r. zostanie wypłacone przy pierwszej
wypłacie Wsparcia.
7. Lista Laureatów zostanie ogłoszona przez Kapitułę i podana do publicznej wiadomości w
mediach lokalnych oraz na stronie Organizatora www.douglas.net.pl/stypendium do 29.10
2021 r. na co Laureat wyraża zgodę.
§5
1. W przypadku wyłonienia przez Kapitułę Laureata, Organizator i Laureat, zawrą odrębną umowę
darowizny na cele edukacyjne.
2. Zawarcie umowy darowizny na cele edukacyjne jest warunkiem wypłaty środków pieniężnych
określonych w § 4 ust.4 Regulaminu. W przeciwnym wypadku Wsparcie nie zostanie przez
Organizatora przekazane, na co Laureat wyraża zgodę.
3. Projekt umowy darowizny na cele naukowe zostanie przesłany mailem na adres wskazany we
Wniosku przez Kandydata.
4. Wypłata miesięcznej raty Wsparcia będzie dokonywana do piętnastego dnia każdego miesiąca
zgodnie z umową darowizny na cele edukacyjne, poza wyjątkiem określonym w § 4 ust. 6
Regulaminu.
5. Wypłata pierwszej raty Wsparcia nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania przez Organizatora i
Laureata umowy darowizny na cele edukacyjne.

§6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10. 2021 r.
2. Regulamin

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.douglas.net.pl/stypendium
3. Złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i nie jest równoznaczne z
przyznaniem Wsparcia i stanowi jedynie podstawę do rozważania udzielenia Wsparcia przez
Kapitułę, na co wskazuje Organizator celem uniknięcia wątpliwości.

4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów
obejmujących w szczególności: zmianę przepisów prawa, siłę wyższą w rozumieniu przepisów
polskiego prawa cywilnego, potrzebę uproszczenia funkcjonowania Programu,
5. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje
Organizator.
§7
Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - wzór Wniosku o przyznanie Wsparcia w roku szkolnym 2021/2022
b) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla Kandydata

