
REGULAMIN  

uzyskania STYPENDIUM „VICTORIA” 

dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 

 

 

 

I  Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Programu Stypendialnego „Victoria” dla uczniów Zespołu Szkół 

Licealnych w Leżajsku, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady 

rekrutacji, której przedmiotem jest praca pisemna oraz ocena zaangażowania 

kandydata w życie szkoły i/lub społeczności lokalnej. 

2. Organizatorem Programu Stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych 

w Leżajsku, zwanego dalej Programem, jest Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława 

Chrobrego w Leżajsku, tel. 172420019, www.zslchrobry.lezajsk.pl we współpracy 

z anonimowym Fundatorem. 

3. Program przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 

4. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 

i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 

II  Cele Programu 

 

- wyłonienie uczniów potrzebujących wsparcia na drodze do realizacji życiowych 

   zamierzeń, 

- podejmowanie kreatywnych działań, 

- promowanie  młodych talentów, 

- rozwijanie wrażliwości.  

 

III  Zadania dla kandydatów 

 

Napisanie pracy na temat: „Dlaczego właśnie ja?”, w której kandydat w interesujący 

i oryginalny sposób zaprezentuje siebie, przybliży swoją sytuację życiową, osiągnięcia, 

a także przeszkody, jakie musi pokonywać na drodze do realizacji swoich życiowych planów 

oraz  uzasadni, dlaczego to właśnie on/ona zasługuje na przyznanie stypendium.  

UWAGA! 

Praca nie będzie punktowana ze względu na formę literacką, poprawność językową, 

interpunkcyjną czy ortograficzną, ale ze względu na treść i zawarty w niej przekaz. 

 

IV  Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne 

 

Praca:  

a) w dowolnej formie prozatorskiej powinna być opatrzona ciekawym, oryginalnym 

tytułem i realizować cztery aspekty: 

http://www.zslchrobry.lezajsk.pl/


- moje miejsce w życiu, 

- przeszkody na drodze do spełniania moich życiowych zamierzeń, 

- moje osiągnięcia, 

- moje marzenia, 

b) powinna dotyczyć autentycznych doświadczeń życiowych autora, 

c) musi być autorska, zastrzega się sprawdzenie jej samodzielności, 

d) powinna spełniać następujące wytyczne redakcyjne: objętość - od 1 do 4 stron A4, 

     czcionka Times New Roman 12, margines 1,5 cm, interlinia 1,5), 

e) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową  powinna zostać dostarczona do Sekretariatu B 

    w naszej szkole, gdzie zostanie zakodowana. 

 

V  Przebieg rekrutacji do Programu Stypendialnego 

 

1. Złożenie pracy pisemnej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w Sekretariacie B 

naszej szkoły w terminie do 4 grudnia 2019 r.  

2. Wyselekcjonowanie 10 najlepszych prac przez Kapitułę Stypendium powołaną 

przez organizatora i przekazanie ich w formie zakodowanej Fundatorowi stypendium.  

3. Dokonanie przez Fundatora wyboru 5 laureatów spośród autorów 10 nadesłanych mu 

prac i ich uszeregowanie co do wysokości przyznanego stypendium. 

4. Indywidualne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do otrzymania 

stypendium. 

5. Odkodowanie prac w czasie uroczystej gali, która będzie miała miejsce 7 stycznia 

w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 

6. Wręczenie stypendiów przez Fundatora.  

 

VI  Założenia organizacyjne 

 

1. Kapituła Stypendium powoływana jest przez Organizatora. 

2. Proces oceniania prac jest tajny i ustalony przez Organizatora. 

3. Decyzja Kapituły Stypendium jest nieodwołalna i nie podlega weryfikacji 

ani zaskarżeniu. 

4. Członkowie Komisji przy ocenianiu prac pisemnych wezmą pod uwagę: 

- zgodność pracy z tematem, 

- pomysłowość, samodzielność i oryginalność, 

- zgodność pracy z podanymi wytycznymi konkursowymi. 

       5.  Tożsamość i dane osobowe Stypendystów zostaną podane do wiadomości publicznej.  

      6.  Warunkiem poprawnego zgłoszenia do Programu Stypendialnego jest wypełnienie 

             Karty zgłoszeniowej oraz Oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych   

             i wykorzystania wizerunku i dołączenie ich do składanej w Sekretariacie B pracy 

             pisemnej. 

       7.  Laureaci Programu Stypendialnego (z wyjątkiem zdobywcy I miejsca) będą mogli 

             ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach. 

 

 



VII Warunki wypłacania stypendium 

 

1. Do zdobycia jest roczne stypendium pieniężne wypłacane jednorazowo 

przez Fundatora w dniu ogłoszeniu wyników Programu. 

2. Fundator przyzna 5 stypendiów w kwotach: 

I  - 10 000 zł  

II – 5 000 zł 

III – 2 500 zł 

IV – 1 500 zł 

V – 1 000 zł 

 

VIII Własność intelektualna i prawa autorskie 

 

1. Do Programu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone 

do innych programów czy konkursów. 

2. Uczestnik, zgłaszając pracę pisemną, oświadcza, że: 

- posiada do niej pełne prawa autorskie, 

- zgodnie z jego najlepszą wiedza zgłoszona praca nie narusza osobistych   

           ani majątkowych praw autorskich, jak również dóbr osób trzecich. 

3. Złożenie pracy do Programu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 

osobowych do celów Programu. 

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Programu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim, będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - RODO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA  

PROGRAMU STYPENDIALNEGO „VICTORIA” 

dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 

2019 
 

  

Imię i nazwisko  …………………………………… 

  

Klasa    …………………………………… 

  

Tytuł pracy    …………………………………… 

  

Numer telefonu  …………………………………… 

  

Adres mailowy  …………………………………… 

  

Krótka informacja o autorze …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy i wyrażam zgodę na publikację 

pracy w celach promocyjnych Programu Stypendialnego. 

  

……….………………………………………. 

Czytelny podpis 



Oświadczenie  

 

w sprawie przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku 

na potrzeby Programu Stypendialnego „Victoria”  

dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Wyrażam zgodę na udział 

w Programie Stypendialnym „Victoria”  

dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 

oraz przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji ww. wydarzenia. 

 

Wyrażam także zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez ZSL w Leżajsku 

i Fundatora stypendium, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o wynikach 

Programu Stypendialnego oraz zdjęć na stronie internetowej oraz innych profilach 

internetowych oraz wydawanie wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez Zespół 

Szkół Licealnych w Leżajsku. 

  

 

..................................................................................................... 

 

Miejscowość i data, podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


