REGULAMIN
ogólnopolskiego konkursu „Indeks marzeń” - Akademii Odnalezionych Nadziei
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” na rok akademicki 2020/2021
§1
Organizator
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.
§2
Cel Konkursu
Celem konkursu jest wyrównywanie szans między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Konkurs
ma ułatwić osobom z niepełnosprawnością dostęp do nauki i realizowania życiowych planów oraz
ambicji. Jednocześnie ma stanowić motywację do dalszej edukacji dla osób niepełnosprawnych, które
rezygnują z podjęcia studiów z uwagi na trudną sytuację materialną.
1. Celem Konkursu jest wyłonienie grupy 9 osób z niepełnosprawnością, maturzystów i studentów
(zwycięzców), którzy otrzymają od Fundacji 9-miesięczne stypendia na naukę na wybranej przez
siebie uczelni wyższej w roku akademickim 2020/2021.
2. Organizator może wskazać inną osobę, która zajmie miejsce zwycięzcy, w przypadku, gdy ten nie
będzie mógł skorzystać z przyznanego stypendium.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania stypendium większej lub mniejszej liczbie osób,
w takim wypadku jego wysokość może ulec zmianie.
§3
Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z całego kraju, które spełniają następujące
warunki:
– zdały maturę z wynikiem minimum 65% z przedmiotów podstawowych lub zaliczyły ostatni rok
studiów ze średnią ocen minimum 4,0,
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
– napiszą list motywacyjny (1 strona A4) odpowiadający na pytanie: „Dlaczego to ja
powinienem otrzymać stypendium Akademii Odnalezionych Nadziei?”,
– dostarczą zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o zaliczonym roku studiów.

§4
Dodatkowe dokumenty
Do listu motywacyjnego, o którym mowa w par. 3, należy dołączyć:
1. Uzupełniony formularz danych osobowych (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie podpisane przez autora o tym, że nadesłany list motywacyjny jest jego własnym
dziełem.
3. Kopię (lub ksero) orzeczenia o niepełnosprawności.
4. Wynik egzaminu maturalnego (kopia lub ksero dokumentu).
5. Zaświadczenie o zaliczonym roku studiów wraz z wynikami.
6. Niniejszy regulamin podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z datą i miejscem.
7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz
z datą oraz miejscem (załącznik nr 2).
8. Zaświadczenie o przyjęciu na studia.
9. Zaświadczenie o dochodach rodziny.
10. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji rodziny.
§5
Termin i miejsce nadsyłania listu motywacyjnego oraz pozostałych dokumentów
1. Konkurs zostanie ogłoszony do 31 sierpnia 2020 r.
2. Dokumenty, o których mowa w par. 5, wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia, należy
nadesłać do 30 września 2020 r. Brak zaświadczenia o przyjęciu na studia będzie oznaczał wyłączenie
z konkursu i pozbawienie możliwości otrzymania stypendium.
3. Dokumenty należy wysłać
– w wersji papierowej na adres:
FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”
UL. PROF. STEFANA MYCZKOWSKIEGO 4
30-198 KRAKÓW
Z DOPISKIEM: „KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI 2020/2021”
lub
– w wersji elektronicznej na adres:
marcinpalys@mimowszystko.org
w tytule e-maila wpisując: „KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI 2020/2021”
4. O terminie nadesłania dokumentów decyduje:
– w przypadku wersji papierowej – data stempla pocztowego
– w przypadku wersji elektronicznej – data i godzina wysłania na adres e-mailowy
§6
Termin ogłoszenia wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 października 2020 r.

§7
Wyłonienie zwycięzców
Stypendium otrzymają osoby, które przedstawią najlepszy wynik egzaminu maturalnego/ zaliczonego
roku studiów (spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz prześlą najciekawszy list motywacyjny.
§8
Kapituła konkursowa
1. Skład Kapituły ustala Organizator.
2. Kapituła oceni nadesłane listy motywacyjne do 12 października 2020 r.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą elektroniczną lub pocztową.
§9
Nagrody
1. 9 osób z niepełnosprawnością – zwycięzców konkursu – otrzyma od Fundacji 9-miesięczne
stypendia w wysokości 1000 zł (brutto) na opłaty związane z nauką.
2. Zmiana liczby osób i kwoty stypendium może nastąpić w sytuacji, o której mówi § 2 punkt 3.
3. Stypendium zostanie wstrzymane w przypadku przerwania nauki.
§10
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie:
- Zaakceptowanie i podpisanie przez uczestnika regulaminu konkursu.
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
- Zaakceptowanie i podpisanie umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie.
§11
Prawa do listów motywacyjnych
Przez złożenie listu motywacyjnego uczestnik udziela Fundacji licencji do wykorzystania utworu, jakim
jest list motywacyjny, w szczególności do jego opublikowania w całości lub w części na stronie
internetowej Fundacji, cytowania go w materiałach reklamowych i informacyjnych, opublikowania
w wydawnictwach książkowych.
W przypadku opublikowania listu motywacyjnego w formie książkowej, jego autorowi przysługiwać
będzie odrębne wynagrodzenie.
§12
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu.
2. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.

ZAŁĄCZNIK nr 1
regulaminu ogólnopolskiego konkursu „Indeks marzeń”
- Akademii Odnalezionych Nadziei Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” na rok akademicki
2020/2021
Formularz danych osobowych

imię ...............................................................................................
nazwisko ...............................................................................................
data urodzenia ...............................................................................................
numer PESEL ...............................................................................................
seria i numer dowodu osobistego ...............................................................................................
adres zameldowania ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
adres zamieszkania ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
adres do korespondencji ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
telefon
...............................................................................................
e-mail
...............................................................................................
data zdania egzaminu maturalnego
...............................................................................................

ZAŁĄCZNIK nr 2
regulaminu ogólnopolskiego konkursu „Indeks marzeń”
- Akademii Odnalezionych Nadziei Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” na rok akademicki
2020/2021
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko

.......................................……………………………………………………………………….

Miejscowość, data

…………........................................……………………………………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
danych osobowych oraz innych załączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
ogólnopolskiego konkursu dla osób niepełnosprawnych na 9-miesięczne stypendium Akademii
Odnalezionych Nadziei (Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
...............................................................
Podpis
INFORMACJA
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Fundacja
informuje, że:
a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
z siedzibą w Krakowie (30-198), przy ul. Myczkowskiego 4, KRS 0000174486.
b) Pani /Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie do celu przyznania pomocy
społecznej zgodnie z:
- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
- Statutem organizacji pożytku publicznego, w którym zawarty jest ustawowy zakres zadań sfery
pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn.zm.).
- Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 1993 nr 137, poz.926 z p.zm.)
c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania
i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją.
...............................................................
Podpis

