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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

PASJE PO HORYZONT 
 

1. Cel programu 
 

Regulamin Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont określa zasady przyznawania 
stypendiów wspierających realizację aspiracji edukacyjnych oraz talentów młodzieży. Program 
Stypendialny Pasje po Horyzont  realizowany jest przez Darłowskie Centrum Wolontariatu, 
zwane dalej Organizatorem, przy wsparciu POC Partners Polska sp. z o.o.  Celem 
przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego 
rozwoju i umożliwienie rozwijania pasji i zainteresowań pełnoletnich uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni, mieszkańców powiatu sławieńskiego          
- do 26. roku życia.  
 

2. Wysokość i przeznaczenie stypendium 
 

W trzeciej edycji Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont przyznane zostaną 2 stypendia po  
6 tys. złotych, które mogą być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie bądź też 
częściowe sfinansowanie: 

a. zakupu podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych; 
b. kursów i innych form edukacji pozaszkolnej; 
c. obozów połączonych z edukacją, w szczególności obozów językowych;  
d. udziału w wystawach, konkursach, eventach itp.  
e. innych niezbędnych wydatków służących Stypendyście do rozwijania swoich pasji.  

 
3. Zasady ubiegania się o stypendia 

 
1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczniowie pełnoletni uczęszczający do szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studenci- mieszkańcy powiatu sławieńskiego, z zastrzeżeniem, iż 
w szczególnych sytuacjach Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją, może odstąpić od 
wymagań, co do miejsca zamieszkania ucznia/kandydata na Stypendystę. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się z następujących elementów: 
a. czytelnego i kompletnego formularza wniosku, dostępnego na stronie 

www.wolontariat.com.pl 
b. krótkiego filmu (do 3 min.) będącego prezentacją kandydata, jego zainteresowań 

 i dotychczasowych osiągnięć oraz pomysłu na rozwój osobisty związany z pogłębianiem 
swoich pasji i zainteresowań. 

c. zaświadczenia o pobieraniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2020/2021; 
3. Wnioski niekompletne, nieczytelne, niespełniające wymogów formalnych nie będą 

rozpatrywane. 
4. Wnioski wraz z załączonym filmem oraz zaświadczeniem należy składać w wersji 

elektronicznej na adres: biuro@wolontariat.com.pl 
 
5. Termin składania wniosków o udzielenie stypendium w roku 2020 upływa w dniu  

07.12.2020r.   
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4. Zasady przyznawania stypendiów 
 
1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja, w skład której wchodzi     

przedstawiciel POC Partners Polska Sp. z o.o., przedstawiciel Darłowskiego Centrum 
Wolontariatu oraz zaproszeni goście. 

2. W roku 2020 decyzję o przyznaniu stypendium Komisja podejmie najpóźniej  
do dnia 10 grudnia 2020r. 

3. Osoby, którym przyznano stypendium zostaną powiadomione o tym fakcie drogą 
elektroniczną.  

4. W sytuacjach nadzwyczajnych Komisja zastrzega sobie możliwość rozpatrywania wniosków 
złożonych po terminie wskazanym w regulaminie. 

5. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Komisja bierze pod uwagę 
następujące kryteria: 

a. istotne informacje dotyczące kandydata, w tym zaangażowanie w rozwój 
zainteresowań oraz w podejmowanie działań na rzecz innych osób -  działania 
wolontarystyczne; 

b. dotychczasowe osiągnięcia związane z rozwijaniem swoich pasji (np. naukowe, 
artystyczne, sportowe, tytuł laureata, finalisty konkursu itp.); 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

5. Terminy 
 
1. Oryginalne wnioski, wypełnione komputerowo, podpisane  i zeskanowane w formacie jpg. 

lub pdf. wraz z załącznikami należy przesłać  na adres biuro@wolontariat.com.pl do dnia 
07.12.2020r. Wnioski wypełnione ręcznie będą akceptowane tylko w wyjątkowych 
przypadkach.  

2. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana laureatom w terminie do 10 grudnia 
2020 r.  na adres mailowy wskazany we wniosku.  

 
 

6. Sposób realizacji stypendium 
 
1. Wypłata stypendium nastąpi zgodnie z Umową Stypendialną, zwaną dalej Umową, 

pomiędzy Stypendystą a Organizatorem. 
2. Niezwłocznie po przyznaniu stypendium przez Komisję, osoba otrzymująca stypendium- 

Stypendysta podpisuje umowę z Organizatorem, w której zostaje określony rodzaj  
i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty. 

3. Integralną część Umowy stanowi oświadczenie Stypendysty o zgodzie na wykorzystywanie 
danych oraz wizerunku Stypendysty  dla celów promocyjnych i marketingowych 
Organizatora w związku z przyznaniem stypendium.  
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4. Warunkiem wypłaty kolejnej transzy będzie sprawozdanie merytoryczne (w formie 
prezentacji, krótkiego filmu, opisu, itp.) przedstawione w formie elektronicznej, przesłane 
na adres biuro@wolontariat.com.pl oraz zaświadczenie o kontynuacji nauki. 

5. Przyznane stypendium powinno być wykorzystane do dnia 30 września 2021r.  
Do 15 października 2021r. Stypendysta przedstawia sprawozdanie a Organizator w ciągu  
14 dni roboczych dokonuje weryfikacji złożonego sprawozdania.  
 
7. Obowiązki Stypendysty  

 
1.   Stypendysta zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie z podjętych działań i sposobu        

wydatkowania otrzymanego stypendium. 
2.   Stypendysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację celu stypendium, a w szczególności 
przerwanie nauki.  

3.  Stypendysta w okresie pobierania stypendium ma obowiązek wywiązywania się ze wszystkich 
postanowień zawartych w Umowie. 

4.   Stypendysta w okresie pobierania stypendium dba o przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego, prezentuje właściwą postawę społeczną i obywatelską.  

5.   Stypendysta, na wniosek Organizatora,  zobowiązuje się  do aktywności i udziału  
w przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące  
z Organizatorem.  

6.    Stypendysta zobowiązuje się do aktywnej promocji Programu Stypendialnego Pasje po 
Horyzont poprzez umieszczanie informacji o podejmowanych działaniach na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych itp. z własnej inicjatywy oraz na prośbę 
Organizatora.  
 
8. Utrata stypendium 

 
1. Stypendysta traci stypendium w następujących przypadkach: 

a. wykorzystywania stypendium niezgodnie z przeznaczeniem;  
b. naruszenia postanowień umowy; 
c. stwierdzenia, iż podane we wniosku informacje są nieprawdziwe; 
d. sfałszowania dokumentów dostarczonych do Organizatora; 
e. odmowy udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatora; 
f. naruszenia dobrego imienia Organizatora;  
g. popełnienia w okresie pobierania stypendium jakiegokolwiek przestępstwa lub 

wykroczenia na szkodę osób trzecich. 
2. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Komisja, o czym niezwłocznie powiadamia 

Stypendystę. 
3. W sytuacjach określonych w punkcie 8.1  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania 

zwrotu wypłaconego świadczenia w całości lub w odpowiedniej części. 
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9. Wstrzymanie programu stypendialnego 
 
1. W przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do 

wstrzymania Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont, bez prawa do jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Stypendysty lub osób trzecich.  

2. Realizacja Programu Stypendialnego Pasje po Horyzont zostanie wznowiona niezwłocznie po 
ustaniu takiej przeszkody.  

 
10. Ochrona danych osobowych 

 
Administratorem Danych Osobowych jest Darłowskie Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 
28, 76 – 150 Darłowo. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Justyna Tepurska tel.785 751 014. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit a) ogólnego rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych  z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji III edycji programu 
stypendialnego. Administrator danych nie udostępnia danych do  ani ich nie przekazuje do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  Dane osobowe przetwarzane w celach 
związanych z realizacją III edycji programu stypendialnego będą przechowywane do czasu 
przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w III edycji programu stypendialnego. 
 

Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora -  www.wolontariat.com.pl. Ewentualnych zmian w 
regulaminie może dokonać Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu. 


