
REGULAMIN
 PROGRAMU STYPENDIALNEGO PIKA POLSKA

§1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich
następującymi definicjami:

Fundator -  Pika Polska Sp.  Z o.  o.  z siedzibą w Warszawie przy ul.  Czerwonych Beretów 6,
wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta  Warszawy,
XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS 0000636571,  REGON
365372552, NIP 8522623566; kapitał zakładowy 10 000 PLN

Szkoła - Zespół Szkół Łączności w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa, 
w którego skład wchodzą:
Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego

XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Uczeń – uczeń Szkoły kształcący się w zawodach:
- technik programista

- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Regulamin –  niniejszy  dokument  określający  sposób  realizacji  Programu  Stypendialnego  Pika
Polska, udostępniony Stypendystom w Szkole oraz na Stronie Internetowej Fundatora

Strona Internetowa Fundatora – strona internetowa Fundatora pod adresem: www.pikapolska.pl
oraz www.facebook.com/pikapolska 

E-mail Fundatora – biuro@pikapolska.pl 

Stypendium – Program Stypendialny Pika Polska

Stypendysta – Uczeń Szkoły objęty Programem Stypendialnym Pika Polska

§2 [Zasady Przyznawania Stypendium]

1) Stypendystą może zostać Uczeń Szkoły spełniający łącznie następujące warunki:

http://www.pikapolska.pl/
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a) uzyskać najlepszą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów za półrocze poprzedzające
bezpośrednio okres przyznania Stypendium

b) w okresie przyznania Stypendium nie być objętym innymi Programami Stypendialnymi
realizowanymi w Szkole

2) Fundator zobowiązuje się do przyznania w danym semestrze trzech Stypendiów. W przypadku
chęci objęcia Stypendium większej ilości Uczniów Szkoły Fundator poinformuje o tym pisemnie
Dyrekcję Szkoły (np. na adres e-mail Szkoły) oraz opublikuje odpowiedni komunikat na Stronie
Internetowej Fundatora.

§3 [Zasada Parytetu Płci]

1) W przypadku drugiej i kolejnych lokat wynikających z zapisu §2 pkt.1.a Regulaminu Fundator
stosuje zasadę parytetu płci – mającą na celu równe propagowanie wśród Uczniów Szkoły nauki
przedmiotów związanych z Informatyką i Łącznością.

2)  Fundator  nie  stosuje  zasady  parytetu  płci  w  odniesieniu  do  Stypendysty  z  najlepszą  lokatą
wynikającą z zapisu §2 pkt.1.a Regulaminu

3) Zasadę Parytetu Płci stosuje się tylko w odniesieniu do Uczniów ze średnią ocen ze wszystkich
przedmiotów za  półrocze  poprzedzające  bezpośrednio  okres  przyznania  Stypendium wynoszącą
minimum 4,5.

§4 [Wysokość i Okres Przyznawania Stypendium]

1) Stypendium przyznawane jest  każdemu Stypendyście  w wysokości  250 zł.  (słownie:  dwustu
pięćdziesięciu złotych) miesięcznie przez okres sześciu miesięcy od jej przyznania przez Fundatora.

2) Stypendia przyznawane są na następujące okresy:

a) wrzesień – luty – dla Stypendiów przyznanych w pierwszym semestrze danego roku  
    szkolnego

b) marzec – sierpień – dla Stypendiów przyznanych w drugim semestrze danego roku    
    szkolnego 

§5 [Wypłata Stypendium]

Wypłata  Stypendium  realizowana  jest  do  10  –  tego  dnia  każdego  miesiąca  w  okresie  jego
przyznania w sposób uzgodniony w formie pisemnej ze Stypendystą.

§6 [Unieważnienie przyznanego Stypendium]

1)  Unieważnienie  przyznanego  Stypendium  przez  Fundatora  następuję  tylko  i  wyłącznie  na
wniosek  Szkoły  w  przypadku  Stypendysty  skreślonego  z  listy  Uczniów  Szkoły  z  powodu
relegowania go ze Szkoły.



2) W przypadku wystąpienia sytuacji  określonej w §6 pkt.1 Regulaminu, Fundator na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem przyznaje Stypendium kolejnemu Uczniowi spełniającemu
warunki §2 oraz §3 Regulaminu na pozostały okres wynikający z zapisu §4 pkt. 2 Regulaminu w
wysokości 250 zł. miesięcznie. Zapisu §4 pkt. 1 Regulaminu nie stosuje się.

§7 [Uprawnienia Fundatora]

Fundator  ma  prawo  do  umieszczenia  na  Stronie  Internetowej  Fundatora  zdjęć  z  uroczystości
przyznania stypendium wraz z imionami Stypendystów oraz informacją, w której klasie i na jakim
profilu się kształcą.

§8 [Uprawnienia Stypendysty]

1) Stypendysta w okresie przyznania Stypendium oraz po tym okresie ma pełne prawo używania
loga Fundatora wraz z informacją o przyznanym Stypendium.

2)  Stypendysta  może  wnieść  na  adres  E-mail  Fundatora  prośbę  o  umieszczenie  na  Stronie
Internetowej Fundatora linków do projektów, w których uczestniczy oraz do swojego profilu np. w
portalach społecznościowych.

Fundator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy realizacji tego zapisu bez podania przyczyny
odmowy.

3)  Uprawnienia  wymienionego  w §9  pkt.1,  2  Regulaminu  nie  posiada  osoba  względem której
zastosowano zapis §6 pkt. 1 Regulaminu, chyba, że Fundator w formie pisemnej zdecyduje inaczej.

§9 [Dane Osobowe]

Fundator  nie  zbiera  danych  osobowych  Stypendystów za  wyjątkiem koniecznych  do  realizacji
zapisów Regulaminu oraz realizacji wypłat Stypendiów. Dane te podlegają ochronie wynikającej z
zapisów RODO i  każdy Stypendysta  ma pełne  prawo do wglądu,  korekty,  a  także żądania ich
usunięcia po skończonych okresie przyznawania Stypendium z bazy danych Fundatora.

§10 [Postanowienia końcowe]

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2020. i jest dostępny w Szkole oraz na Stronie
Internetowej Fundatora.

Fundator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Zmiany  Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  chwilą  ich  opublikowania  na  Stronie  Internetowej
Fundatora oraz w momencie doręczenia ich choćby w formie elektronicznej do Szkoły. 


