REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO "Ś W I AT D L A M Ł O D Y C H" UFUNDOWANEGO
PRZEZ FIRMĘ CENTRUM LOKALIZACJI CM SP. Z O.O. SP. K., ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU DOLNEGO ŚLĄSKA,
SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W DZIEDZINIE JĘZYKÓW OBCYCH

§1
Postanowienia ogólne
1.1. Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zwane dalej Stypendium, stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej
młodzieży z terenu Dolnego Śląska.
1.2. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy
podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie
języków obcych.
1.3. Fundatorem Stypendium jest firma Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul.
Parkowej 19, 51-616 Wrocław, Regon 36223944, NIP 8982213284, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, nr KRS 0000570280, zwana dalej Fundatorem. Fundator
zatwierdza coroczne budżety oraz ewentualne zmiany związane z finansowaniem programu
stypendialnego oraz prowadzi rekrutację i kwalifikację kandydatów.
§2
Kandydaci do Stypendium
2.1. Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące
kryteria:
2.1.1. Są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2.1.2. Wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, uzyskali średnią ocen na świadectwie ostatnio
ukończonej klasy minimum 5 (bardzo dobrą), ocenę 6 (celującą) z co najmniej jednego języka obcego oraz
wykazują się aktywnością pozaszkolną.
2.1.3. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie co najmniej jednego języka obcego. Za
osiągnięcia takie uważane jest uzyskanie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w konkursie „zDolny
Ślązak Gimnazjalista” z języka obcego dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz tytułu laureata na poziomie
wojewódzkim w olimpiadzie przedmiotowej z języka obcego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
§3
Tryb przyznawania Stypendium
Postanowienia ogólne
3.1. Stypendium przyznaje Kapituła Programu Stypendialnego, zwana dalej Kapitułą, powoływana
przez Fundatora. Obrady Kapituły są poufne, a jej decyzje ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Centrum Lokalizacji CM Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Parkowa 19, 51‐616 Wrocław, Polska | Tel./Faks: +48 71 786 70 99 | E‐mail: cm@cmlocalization.eu | www.cmlocalization.eu
NIP 8982213284 | Regon 362239440 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia‐Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000570280

3.2. Każdy kandydat oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Kapituły na podstawie
informacji zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH" i wyników II etapu
rekrutacji, o którym mowa w punkcie 3.4.
3.3. Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest
równoznaczne z akceptacją jego warunków.
3.4. Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo:
Etap I
3.5. Podstawą ubiegania się o Stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest złożenie przez kandydata
wniosku o przyznanie Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH", stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu, wysłanego na adres Fundatora. Dopuszcza się także możliwość zgłaszania kandydatów
przez Szkołę.
3.6. Wnioski prosimy kierować na adres Fundatora:
Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Parkowa 19
51-616 Wrocław
z dopiskiem na kopercie Wniosek o Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH".
Etap II
3.7. II etap rekrutacji składa się z przesłuchania kandydata przed przedstawicielami Kapituły. O miejscu i
terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane w I etapie zostaną powiadomione na adres zamieszkania
i/lub adres e-mail podany we wniosku.
3.8. W trakcie II etapu rekrutacji każdy jego uczestnik, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w
dalszej rekrutacji, zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty wymienione we wniosku.
3.9. Udział w II etapie rekrutacji nie jest równoznaczny z otrzymaniem Stypendium.
3.10. Kapituła podejmuje decyzję o liczbie i wysokości przyznanych Stypendiów.
§4
Zasady wypłacania i wysokość Stypendium
Postanowienia ogólne:
4.1. Stypendium przyznawane jest i wypłacane na podstawie uchwały Kapituły. Wysokość Stypendium
wynosi 150 zł miesięcznie z przeznaczeniem na cele edukacyjne.
4.2. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy okres, który pozostał do ukończenia szkoły i
wypłacane w okresach miesięcznych, pod warunkiem że w każdym następnym okresie Stypendysta spełnia
wymagania związane z wynikami w nauce, opisane w punkcie 2.1.2.
4.3. Zmiana przez Stypendystę szkoły w trakcie wypłacania Stypendium nie ma wpływu na jego
wypłacanie, o ile Stypendysta w nowej szkole spełnia wymagania związane z wynikami w nauce, opisane w
punkcie 2.1.2. W przypadku szkół stosujących inny schemat ocen i osiągnięć uczniów od obowiązującego
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w polskich szkołach publicznych, w tym szkół zagranicznych, Stypendysta zobowiązany jest przedstawić
swoje wyniki w sposób umożliwiający ich weryfikację przez Kapitułę.
4.4. Kwota Stypendium przyznana na podstawie uchwały Kapituły będzie wypłacana do piątego dnia
każdego miesiąca, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w kolejnych punktach.
4.5. Kapituła zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania przyznanego Stypendium przez
Stypendystę.
Cofnięcie Stypendium:
4.6. Stypendium może być cofnięte decyzją Kapituły w trakcie roku szkolnego i w każdym czasie, w
szczególności w przypadku:
4.6.1. Przerwania nauki przez Stypendystę.
4.6.2. Wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Stypendium nastąpiło wskutek
przedstawiania Kapitule fałszywych informacji i/lub dokumentów.
4.6.3. Nieuzyskania przez Stypendystę satysfakcjonujących wyników w nauce za dany semestr, tj. średniej
ocen minimum 5 (bardzo dobrej) we wszystkich kolejnych latach nauki oraz oceny 6 (celującej) z co
najmniej jednego języka obcego.
4.6.4. Zaistnienia innych szczególnie ważnych okoliczności.
4.7. Stypendysta może w każdym czasie złożyć deklarację o zrzeczeniu się Stypendium skuteczną od
miesiąca następującego po dacie złożenia deklaracji. Niewypłacona kwota powiększa pulę Stypendiów w
kolejnej edycji Programu Stypendialnego.
§5
Postanowienia końcowe
5.1. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających w sposób istotny na
warunki realizacji Stypendium, rozstrzyga Kapituła.
5.2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Fundator w formie publikacji nowej wersji
Regulaminu.
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