
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

 „AKADEMIA TALENTÓW” 

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach 
Programu Stypendialnego Akademia Talentów [w dalszej treści Regulaminu Program] przez 
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” [w dalszej treści Regulaminu ZDR]. Postanowienia 
niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą uzyskania stypendium ZDR, a ich wykładnia i 
interpretacja należy wyłącznie do Zarządu ZDR [w dalszej treści Regulaminu Zarząd]. 

Prawo do wnioskowania o stypendium przysługuje osobom, które spełniają kryteria określone 
w Regulaminie. 

I.           Postanowienia ogólne 

§1 

1. Stypendium przyznawane jest w formie finansowej lub rzeczowej.  
2. Ilość stypendiów oraz kwota środków do rozdysponowania w roku 2020 zostanie 

określona w osobnej uchwale Zarządu a informacja ta zostanie podana do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej www.stypendia.3plus.pl.  

3. Proces rekrutacji stypendystów odbywa się wyłącznie przez Internet. 
4. Formularz online dla kandydatów będzie udostępniony na stronie 

www.stypendia.3plus.pl  

§2 

5. Stypendia przyznaje Zarząd na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez Radę 
Programu Stypendialnego. Lista stypendystów ZDR jest ostateczna i nie ma od niej 
odwołania. 

6. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 11 do 30 września 2020 r. 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Kandydaci do stypendium, nie spełniający warunków formalnych Regulaminu, 
otrzymają indywidualne zawiadomienie, o tym fakcie, drogą mailową. 

8. Kandydaci do stypendium spełniający warunki formalne Regulaminu, po 
przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, otrzymają indywidualnie drogą mailową 
informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium. 

9. Stypendysta powinien angażować się w działalność na rzecz ZDR, w tym 
w szczególności szerzyć wiedzę o ZDR.  

 

II.           Kryteria i tryb przyznawania stypendiów 

§3 



1.      Kandydatem do ubiegania się o stypendium może być osoba, która spełnia łącznie 
następujące warunki: 

a)      Na dzień składania wniosku ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 26 lat. 
b)    Posiada status studenta  
c)   Pochodzi z rodziny wielodzietnej (tj. rodzina z co najmniej trójką dzieci) 
d)     Posiada obywatelstwo polskie. 
e)     Posiada osobisty rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników. 
f)      Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line. 

  
3.    Wniosek złożony poprawnie, to wniosek dla którego kandydat otrzymał potwierdzenie 

złożenia na wskazany we wniosku adres e-mail.  

4. Wypełnienie wniosku oraz złożenie zawartych w nim oświadczeń jest obowiązkowe i 
wymagane. Niewypełnienie w całości obowiązkowych punktów uniemożliwi 
kandydatowi udział w Programie.  

 
III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków 

§4 

1. Kandydat do stypendium spełniający łącznie wszystkie warunki wymienione w §3, ust. 
1, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia.3plus.pl.  

2. Kandydat po dokonaniu czynności określonej w ust. 1 powyżej, klika przycisk „wyślij 
wniosek”, co powoduje przesłanie wniosku do ZDR. ZDR przyjmując wniosek do 
rozpatrzenia wysyła informację zwrotną o jego przyjęciu.  

3. Ostateczny termin uzyskania niezbędnych potwierdzeń w systemie ZDR upływa 
z dniem 30 września 2020r. 

4. Wszelkie dane we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym (zakaz 
dostarczania przez kandydata treści o bezprawnym charakterze). Przekazanie przez 
kandydata we wniosku nieprawdziwych informacji może skutkować złożeniem przez 
Stowarzyszenie zawiadomienia o naruszenie art. 286 kodeksu karnego. ZDR zastrzega 
sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przekazanych informacji poprzez instytucje 
wskazane we wniosku przez kandydata.  

5. Ze stowarzyszeniem można kontaktować się wyłącznie poprzez adres e-mail 
stypendia@3plus.pl. Odpowiedź zostanie udzielona tylko na wiadomości podpisane 
pełnym imieniem i nazwiskiem. 

6. Powyższy adres jest właściwy także w przypadku reklamacji w zakresie problemów 
natury technicznej. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie.  

  



§5 

IV. Zasady wyboru kandydatów do przyznania stypendium 

1. Wnioski kandydatów, które wpłynęły w terminie zgodnym z §2 pkt 2 zostaną 
przekazane do rozpatrzenia i oceny do Rady Programu Stypendialnego. 

2. Rada Programu Stypendialnego zostanie powołana przez Zarząd odrębną uchwałą. 
3. Rada Programu Stypendialnego stworzy listę rankingową na podstawie przesłanych 

wniosków. 
4. Każdy z członków Rady będzie oceniał sytuację rodzinną, udokumentowany dorobek 

(z okresu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku) oraz ewentualne rekomendacje 
jakie otrzymał kandydat w skali punktowej wg poniższych kryteriów: 

a) Działalność społeczna (np. wolontariat, organizowanie wydarzeń, działalność 
w kołach naukowych itp.) – w zależności od zasięgu działania (lokalne, 
ogólnopolskie, międzynarodowe) i rodzaju zaangażowania kandydata, każda 
udokumentowana działalność będzie oceniana osobno w skali 5-15 pkt  

b) Osiągnięcia m.in. naukowe, artystyczne, sportowe (np. olimpiady, konkursy 
wiedzy itp.) – w zależności od rangi wydarzenia i rodzaju osiągnięcia każde 
udokumentowane osiągnięcie będzie oceniane osobno w skali 3-9 pkt 

c) Rekomendacje – w zależności od rangi udzielonej rekomendacji będą 
przyznawane punkty: 
-rekomendacja Koordynatorów Działalności Społecznej ZDR lub Zarządu 
ZDR (informacja na temat koordynatorów znajduje się na stronie internetowej: 
https://www.3plus.pl/pl/kontakt) – 10 pkt 
-rekomendacja Zarządu Oddziału ZDR  (informacja na temat struktury 
znajduje się na stronie internetowej: https://www.3plus.pl/pl/oddzialy) – 7 pkt 
-rekomendacja Zarządu Koła ZDR,  (informacja na temat struktury znajduje 
się na stronie internetowej: https://www.3plus.pl/pl/kola) – 5 pkt 
-pozostałe rekomendacje – 0-5 pkt 
Rekomendacji nie można udzielać swoim dzieciom. 

d) Wielkość rodziny – w zależności od liczby dzieci w rodzinie, wg zasady 1 pkt 
za każde dziecko (wliczamy dzieci w wieku 0-18 lat oraz uczącą się młodzież 
do 26 roku życia). 

5. Na podstawie przyznanej punktacji dla dorobku i rekomendacji kandydata zostanie 
utworzona lista rankingowa. 

6. Lista rankingowa może zawierać również dodatkowe kryteria wynikające z ustaleń z 
darczyńcami Programu, które będą miały wpływ na priorytetowe przyjęcie do 
Programu. 

7. Sporządzona lista kandydatów zostanie przedstawiona Zarząd. 
8. Zarząd na podstawie listy kandydatów podejmuje ostateczną decyzję i ustala listę 

stypendystów. 

V. Wypłacanie Stypendium 

§6 

1.   Lista stypendystów wraz z podaną kwotą przyznanego stypendium jest zatwierdzana 
przez Zarząd najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r. Od decyzji Zarządu nie ma 
odwołania. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium jest wysyłana do 
stypendystów indywidualnie drogą mailową.  

https://www.3plus.pl/pl/oddzialy
https://www.3plus.pl/pl/kola


2.    Przyznane stypendia będą wypłacane co miesiąc w okresie obowiązywania umowy 
stypendialnej na osobisty rachunek bankowy stypendysty podany w umowie 
stypendialnej.  

3. Podstawą wypłaty stypendium będzie umowa stypendialna zawierana pomiędzy 
stypendystą a ZDR. 

4. Umowa stypendialna będzie szczegółowo określać warunki udziału w Programie w tym 
zobowiązania stypendysty oraz ZDR. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§7 

1.    ZDR ma prawo skontrolować prawdziwość danych stypendysty w dowolnym terminie. 

2.  Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy dotyczące RODO, a wynikające 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz 
przepisy ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2016 r.,poz. 922, z późn. zm.). 

3. ZDR zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. W 
przypadku wprowadzenia zmian, informacja na ten temat zostanie niezwłocznie 
zamieszczona na stronie www.stypendia.3plus.pl 
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