REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM OKECHAMP SA „DAJ SOBIE SZANSĘ Z OKECHAMP SA” z dnia
02.09.2019 r.
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§1
Niniejszy regulamin przyznawania stypendium OKECHAMP SA „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”
określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria wyboru stypendystów, tryb wypłacania stypendium, a także
obowiązki stypendystów.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1)
„Fundatorze” lub „Spółce” – należy przez to rozumieć spółkę OKECHAMP S.A. z siedzibą w
Poznaniu (60-449), przy ul. Wichrowa 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235254, numer NIP: 77921-94-028,
2)
„Stypendium” – należy przez to rozumieć pomoc finansową udzielaną przez Fundatora
uzdolnionym uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim, na pokrycie
kosztów związanych z nauką oraz rozwojem zainteresowań pozaszkolnych na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie,
3)
„Programie stypendialnym” – należy przez to rozumieć program przyznawania Stypendiów na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
4)
„Stypendyście” – należy przez to rozumieć ucznia klasy 3 lub 4 Zespołu Szkół Technicznych w
Grodzisku Wlkp o profilu mechanik, mechatronik i uczestniczącego w Programie stypendialnym
oraz otrzymującego Stypendium na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
5)
„Umowie stypendialnej” – należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Fundatorem
i Stypendystą lub opiekunem prawnym Stypendysty określającą szczegółowe warunki
uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz zasady przyznawania Stypendium,
6)
„Komisji stypendialnej” – należy przez to rozumieć komisję przyznającą Stypendia,
7)
„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
§2
Udział w Programie stypendialnym jest dobrowolny i ze strony Stypendysty bezpłatny.
Stypendium jest przyznawane w wysokości określnej w Umowie stypendialnej zawieranej na okres
październik – czerwiec danego roku szkolnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Limit Stypendiów w danym roku szkolnym każdorazowo określa Zarząd Fundatora.
§3
Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Komisja stypendialna, w skład której wchodzą:
1)
członek Zarządu Fundatora (który pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji
Stypendialnej),
2)
Dyrektor Personalny Fundatora,
3)
Przedstawiciel ZST w Grodzisku Wlkp
Komisja Stypendialna przyznając Stypendia kierować się będzie następującymi kryteriami:
1)
średnią ocen ucznia na koniec poprzedniej klasy z przedmiotów zawodowych nie niższej niż 4,0
2)
średnią ocen ucznia na koniec poprzedniej klasy z przedmiotów ogólnych nie niższej niż 4,0
3)
średnią oceną ucznia na koniec poprzedniej klasy z języka angielskiego nie niższej niż 4,0
4)
osiągnięciami edukacyjnymi programowymi oraz poza programowymi,
5)
aktywnością ucznia na forum szkoły i poza nią,
6)
jakością wykonania i prezentacji zadania projektowego zleconego przez Fundatora,
7)
wynikiem przeprowadzonej z uczniem rozmowy kwalifikacyjnej.
§4
Warunkiem ubiegania się o przyznanie Stypendium jest złożenie przez ucznia wypełnionego wniosku o
przyznanie Stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z następującymi
załącznikami:
1)
zaświadczeniem wystawionym przez szkołę ucznia o posiadaniu statusu ucznia,
2)
kserokopią świadectwa szkolnego wraz z wykazem ocen uzyskanych przez ucznia w roku
szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Stypendium,
3)
oświadczeniem ucznia o nieposiadaniu wobec innych podmiotów jakichkolwiek zobowiązań
związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu nauki w
szkole,
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oświadczeniem ucznia o niepozostawaniu w stosunku pracy lub współpracy z innymi
podmiotami,
5)
curriculum vitae ucznia,
6)
dokumentami poświadczającymi inne osiągnięcia ucznia oraz jego aktywność szkolną i
pozaszkolną,
7)
prezentacja wybranego przez ucznia zadania projektowego
Wniosek należy złożyć w sekretariacie ZST w Grodzisku Wlkp w formie papierowej lub przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakładu Produkcyjnego w Grodzisku Wlkp (62-065), ul.
Fabryczna 7, z dopiskiem „Program Stypendialny „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”.
Termin złożenia wniosku upływa z dniem 15 października 2019 roku. W przypadku przesłania wniosku
za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się data wpływu wniosku do siedziby Zakładu
Produkcyjnego Fundatora.
Wnioski niekompletne, nieczytelne, złożone po terminie lub wypełnione niepoprawnie nie będą
rozpatrywane.

§5
Stypendystów w danym roku szkolnym wyłania Komisja stypendialna, dokonując analizy merytorycznej
złożonych wniosków, opierając się na kryteriach wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
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§6
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczniowie, którym przyznano Stypendium, zostaną powiadomieni o tym
fakcie drogą elektroniczną lub listownie najpóźniej w terminie do dnia 31.10.2019.
W przypadku ucznia niepełnoletniego o fakcie przyznania Stypendium zostaną powiadomieni rodzice
lub opiekunowie prawni ucznia.

§7
Stypendysta ma obowiązek:
1)
dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce,
2)
odbywania u Fundatora praktyk uczniowskich przewidzianych programem nauczania, o ile charakter
tych praktyk i skierowanie na nie, pozwala na ich odbycie u Fundatora,
3)
wspierania Fundatora w budowaniu jego pozytywnego wizerunku wśród uczniów i pracowników szkoły
Stypendysty,
4)
zawarcia Umowy stypendialnej z Fundatorem na okres przyznania Stypendium.
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§8
Fundator w każdym czasie może wstrzymać wypłacanie Stypendium w sytuacji, gdy:
1)
Stypendysta zaciągnął wobec innego podmiotu zobowiązania związane ze swoim
zatrudnieniem lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu nauki,
2)
Stypendysta nawiązał stosunek pracy z Fundatorem lub innym podmiotem,
3)
Stypendysta zachowuje się nagannie, naruszając dobre imię Fundatora lub dobro
przedsiębiorstwa Fundatora,
4)
pogorszeniu ulegnie sytuacja finansowa Fundatora,
5)
Stypendysta nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Regulaminie lub w Umowie
stypendialnej,
6)
Stypendysta zostanie skreślony z listy uczniów szkoły, która podana została we wniosku o
przyznanie Stypendium.
Szczegółowe ustalenia dotyczące przyznanego Stypendium reguluje Umowa stypendialna.
Wypłaty przyznanych Stypendiów Fundator dokonuje na warunkach określonych w Umowie
stypendialnej w formie przelewu na rachunek bankowy Stypendysty lub (w przypadku, w którym
Stypendysta jest osobą niepełnoletnią) na rachunek bankowy opiekuna prawnego Stypendysty.
§9
Administratorem danych osobowych uczniów oraz Stypendystów przetwarzanych w ramach Programu
stypendialnego jest Spółka.
Dane osobowe uczniów oraz Stypendystów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) wyłącznie dla celów
uczestnictwa ucznia oraz Stypendysty w Programie Stypendialnym.
Podanie danych osobowych przez ucznia oraz Stypendystę jest dobrowolne, ale niezbędne do
przystąpienia i uczestnictwa w Programie stypendialnym.
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Poprzez złożenie wniosku o przyznanie Stypendium uczeń akceptuje Regulamin i (w razie jego
zakwalifikowania do Programu Stypendialnego) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień
Regulaminu w związku z jego uczestnictwem w Programie stypendialnym.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatora.
Fundator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Poznań, dnia 02 września 2019
Za FUNDATORA

