REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
GRUPY KAPITAŁOWEJ IMMOBILE S.A. ORAZ FUNDACJI RUMAK
DLA WYBITNYCH STUDENTÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu Stypendialnego, zwanego dalej Stypendium, jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
oraz Fundacja RUMAK, zwani dalej Organizatorami.
2. Fundatorem nagrody finansowej jest Fundacja RUMAK, zwana dalej Fundatorem.
3. Partnerem Stypendium jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, zwany dalej Partnerem.
4. Celem stypendium jest umożliwienie i wsparcie możliwości nauki na bydgoskiej uczelni oraz zwiększenie
motywacji do osiągania maksymalnie wysokich efektów uczenia się.
5. W ramach niniejszego programu przyznane będą 2 (dwa) Stypendia na okres nie dłuższy niż pięć lat.
ROZDZIAŁ II
UPRAWNIENI DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
1. Stypendium skierowane jest do absolwentów szkół średnich obywatelstwa Polskiego mieszkających na
terenie Litwy, zamierzających podjąć naukę na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
2. Stypendium skierowane jest do osób między 17 a 20 rokiem życia.

ROZDZIAŁ III
PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stypendia są przyznawane w drodze otwartego konkursu ofert.
Do konkursu dopuszczane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
Zgłoszenia nie spełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę.
Oferty składane są na formularzu „Oferta Stypendialna” dostępnym się na stronie www.fundacjarumak.pl
Formularz, jak i wszystkie załączone dokumenty, muszą być wypełnione komputerowo.
Do oceny wniosków i wyłonienia kandydatów do stypendium powołana zostanie Komisja Stypendialna
złożona z przedstawicieli Organizatorów i Partnera.
7. Przy ocenie wniosków Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ze wszystkich części egzaminu
maturalnego oraz z końcowego świadectwa szkoły średniej w wysokości 85% oraz co najmniej ocenę bardzo
dobrą z zachowania.
8. Informacje o wyborze Stypendystów zostaną zamieszczone na stronie www.fundacjarumak.pl po 18 sierpnia
2014r.
9. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN I WARUNKI PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia należy przesłać:
a. pocztą na adres Organizatora (Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz), z
dopiskiem Program Stypendialny w terminie do 31.07.2014 roku ‐ decyduje data stempla
pocztowego.
b. drogą mailową na adres stypendium@fundacjarumak.pl (w załączniku musi znaleźć się wypełniona
karta zgłoszeniowa, oraz wszelkie materiały dodatkowe) w terminie do 31.07.2014 roku
c. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
2. Koszty przesłania i doręczenia zgłoszenia pokrywa nadawca.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
ROZDZIAŁ V
ZASADY FINANSOWANIA I FORMA WYPŁACENIA STYPENDIUM
1. Fundatorem Stypendium jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
2. Stypendium wypłacane będzie na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Stypendium wypłacane będzie w 9 (dziewięciu) miesięcznych transzach w ciągu roku do ostatniego dnia
miesiąca, z wyłączeniem miesięcy wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień).
4. Stypendium przekazywane będzie przelewem na rachunek bankowy, wskazany Ofercie Stypendialnej.
5. Miesięczna kwota przyznawania stypendium wynosi 1500 zł brutto.
6. Stypendysta zobowiązany jest informować Organizatorów o wszelkich istotnych zmianach, mogących mieć
wpływ na kontynuowanie nauki.
7. Stypendysta zobowiązany jest składać na ręce Organizatora raport wraz z ocenami po każdym zakończonym
semestrze nauki, wraz z dokumentami potwierdzającymi oceny.
8. Postanowienia z Rozdz. IV p. 2 niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie przy zachowaniu przez
Stypendystę średniej z ocen na poziomie min. 4,5.
9. Postanowienia z Rozdz. IV p. 2 niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać w momencie przerwania przez
Stypendystę nauki.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

