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Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

„Olimpijczycy” 

 

§1 Definicje  

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają: 

1. Konkurs – konkurs „Olimpijczycy” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Organizatorzy – Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, NIP 956 226 

05 73, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000338019 (zwana dalej: Fundacją) oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 

(zwany dalej: WFAiIS). 

3. Fundator – Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, NIP 956 226 05 

73, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000338019.  

4. Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie; uczeń klasy maturalnej szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

5. Komisja – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatorów wybranych przez 

Dziekana WFAiIS i Prezesa Zarządu Fundacji. 

§2 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady ubiegania się, przyznawania oraz realizacji stypendiów 

w konkursie „Olimpijczycy”. 

2. Celem Konkursu jest zainteresowanie wybitnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podjęciem 

studiów pierwszego stopnia oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w szczególności na kierunkach fizyka i fizyka 

techniczna. 

3. Terminarz Konkursu: 

a. ogłoszenie Konkursu: 19 kwietnia 2019, 

b. termin przyjmowania zgłoszeń: 17 lipca 2019 (do godz. 23:59), 

c. ogłoszenie listy finalistów: 26 lipca 2019. 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych posiadają tytuł: 

a. laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, 

b. laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. 
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2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższych rodzin kierownictwa 

i pracowników Organizatorów. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 

§4 Zasady Konkursu 

1. Do Konkursu mogą zgłaszać się Uczestnicy, którzy spełniają wymagania zawarte w §3 Regulaminu 

oraz prześlą na adres mailowy: kontakt@faj.org.pl zgłoszenie spełniające wymogi formalne,  

tj. zawierające: 

a. poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu (wzór 

do pobrania ze strony: http://www.faj.org.pl/), 

b. curriculum vitae Uczestnika (CV) w formacie PDF, 

CV musi być napisane komputerowo w języku polskim. Objętość dokumentu nie może przekraczać 

trzech stron formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, kolor czarny, odstęp półtora 

wiersza, marginesy po 2,5 cm).  

c. opis dotychczasowych osiągnięć Uczestnika, jego zainteresowań oraz planów naukowych 

w formacie PDF, 

Dokument powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz musi być napisany komputerowo 

w języku polskim. Objętość dokumentu nie może przekraczać pięciu stron formatu A4 (czcionka 

Times New Roman, rozmiar 12, kolor czarny, odstęp półtora wiersza, marginesy po 2,5 cm).  

d. kopię świadectwa maturalnego w formacie PDF, JPG lub PNG, 

e. dokumentację poświadczającą uzyskany tytuł lub tytuły wymienione w §3 punkt 1 

Regulaminu w postaci kopii dyplomu, certyfikatu lub zaświadczenia w formacie PDF, JPG 

lub PNG. 

2. Dokumenty złożone w ramach zgłoszenia muszą zawierać stan faktyczny. Przedstawienie 

nieprawdziwych informacji prowadzi do dyskwalifikacji uczestnika z Konkursu.  

3. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych Konkursu oraz zgłoszenia 

złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

§5 Procedura i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Zgłoszenie nadesłane na adres mailowy: kontakt@faj.org.pl oceniane jest pod względem 

formalnym (liczba i rodzaj dokumentów stanowiących zgłoszenie). Oceny formalnej dokonują 

pracownicy Fundacji, na etapie przesłania zgłoszenia. W przypadku otrzymania zgłoszenia, które 

nie spełnia wymagań formalnych, uczestnicy zostaną wezwani do uzupełnienia braków w terminie 

7 dni liczonych od daty przekazania informacji uczestnikowi (drogą telefoniczną lub mailową) 

przez pracownika Fundacji. Nieuzupełnienie braków skutkuje wykluczeniem zgłoszenia z Konkursu. 

2. Zgłoszenia, które przeszły ocenę formalną zostają przekazane do oceny merytorycznej, której 

dokonuje Komisja Konkursowa. 

3. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Fundacji w porozumieniu z Dziekanem WFAiIS UMK.  

a. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium Fundacji w skład Komisji oceniającej 

wnioski wchodzą recenzenci będący samodzielnymi pracownikami naukowymi WFAiIS. 

mailto:kontakt@faj.org.pl
http://www.faj.org.pl/
mailto:kontakt@faj.org.pl
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b. W obradach Komisji mogą brać udział również członkowie Zarządu Fundacji oraz delegaci 

wskazani przez Fundatorów. 

4. Ocenie merytorycznej podlegać będą: 

a. oceny ze świadectwa maturalnego, 

b. CV Uczestnika, 

c. osiągnięcia wymienione w §3 punkt 1 Regulaminu, 

d. pozostałe osiągnięcia oraz plany naukowe, 

Za każdą z powyższych kategorii Uczestnik będzie oceniany w skali od 0 do 5 punktów. Łącznie 

jedno zgłoszenie może zdobyć 20 punktów.  

5. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja tworzy listę rankingową, według której osoby 

z najwyższą liczbą punktów zostają Laureatami Konkursu. 

6. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o wynikach Konkursu, a lista Laureatów zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Fundacji. 

§6 Nagrody 

1. Łączna pula środków przeznaczonych na nagrody wynosi 30 000 zł brutto. 

2. Nagrody w Konkursie stanowią dwa stypendia naukowe w wysokości 1 700 zł i 1 300 zł brutto 

miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS. 

3. Stypendia będą wypłacane w 10 równych ratach w okresie od października 2019 do lipca 2020. 

4. Od nagrody Fundacja potrąci kwotę podatku w wysokości 18% jej wartości na poczet należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzi ją do właściwego 

urzędu skarbowego (stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40b, art. art. 20 ust. 1, art. 27 ust. 1 Ustawy 

 o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., 

Nr 14, poz. 176 ze zmianami)).  

5. W sytuacji, gdy żaden z uczestników nie zdobędzie 70% ogólnej punktacji, tj. 14 punktów Komisja 

ma prawo zmniejszyć kwotę przyznanych stypendiów, jednocześnie zmniejszając łączną pulę 

wskazaną w §6 punkt 1 Regulaminu. 

6. W przypadku jednakowej lub zbliżonej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników Konkursu 

Komisja ma prawo: 

a. zaproponować inny podział kwoty 30 000 zł brutto przeznaczonej na dwa stypendia, 

b. zwiększyć liczbę stypendiów do trzech, proponując jednocześnie inny podział kwoty 

30 000 zł brutto. 

7. W sytuacji wymienionej w §6 punkt 5 Regulaminu ostateczna decyzja należy do Zarządu Fundacji, 

który może, ale nie musi przychylić się do decyzji Komisji.  

§6 Realizacja stypendium 

1. Warunkiem realizacji nagrody (stypendium) jest podjęcie przez Laureata Konkursu studiów 

na WFAiIS UMK na kierunku zadeklarowanym w zgłoszeniu konkursowym, nie później niż w roku 

uzyskania świadectwa maturalnego. 



Strona 4 z 5 
 

2. W przypadku podjęcia studiów na WFAiIS UMK na kierunku innym niż deklarowany, Laureat traci 

prawo do przyznanego stypendium, co może skutkować decyzją o wstrzymaniu wypłaty 

stypendium. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której Laureat Konkursu wybierze studia na 

kierunku fizyka lub fizyka techniczna. 

3. Wypłata stypendium następuje wyłącznie na podstawie umowy stypendium, zawieranej między 

Fundacją a stypendystą (laureatem Konkursu). Umowa ta precyzuje warunki wypłacania i realizacji 

stypendium oraz obowiązki i prawa każdej ze stron. 

4. Podpisanie umowy stypendium następuje w październiku po uzyskaniu statusu studenta WFAiIS 

i spełnieniu warunku zawartego w §6 punkt 1 Regulaminu. 

§7 Tryb składania i rozpatrywanie odwołań 

1. Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres kontakt@faj.org.pl 

lub pisemnej na adres Fundacji, tj. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń z dopiskiem "Odwołanie – 

Olimpijczycy" nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Odwołanie powinno zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy  

do korespondencji, jak również dokładny opis, powód odwołania oraz argumenty, które mogłyby 

skłonić Komisję do zmiany postanowienia. W przypadku braku potrzebnych informacji, 

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

3. Złożone odwołania rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w formie mailowej 

niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołania.  

4. Decyzja Komisji po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

§8 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7,  

87-100 Toruń, NIP 956 226 05 73. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane 

przez administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 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) – dalej: RODO. 

3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 

jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, tj. w celu: 

a. komunikacji z Uczestnikami w kwestiach związanych z Konkursem, 

b. przekazania nagród finalistom i laureatom Konkursu, 

c. ogłoszenia wyników Konkursu.  

mailto:kontakt@faj.org.pl
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5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie dane zawarte w Karcie 

Zgłoszenia. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

Organizatora, tj. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń lub na adres  

e-mail: kontakt@faj.org.pl.  

§9 Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane są na stronie http://www.faj.org.pl/. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego 

nowej wersji na stronie internetowej http://www.faj.org.pl/. 

4. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

Regulamin zatwierdzili 

 

 

Prezes Fundacji Aleksandra Jabłońskiego Dziekan WFAiIS UMK w Toruniu 

dr Justyna Cembrzyńska prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski 
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