REGULAMIN Programu Stypendialnego pod nazwą: „TWÓRCZY REMANENT”
(dalej zwany Programem) dla dzieci pracowników VIVE TEXTILE RECYCLING Sp. z o.o.
na rok szkolny 2018/2019

Preambuła
Przesłaniem tematycznym Programu „Twórczy remanent” jest propagowanie wiedzy na temat nurtu
Textile Upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania odpadów
tekstylnych, w wyniku których powstają produkty o wartości wyższej, niż użyte surowce. Procesy
te pozwalają zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji
pierwotnej.
I.

Organizator Programu

Organizatorem Programu jest Fundacja VIVE Serce Dzieciom; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6;
nr KRS 0000184209, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem lub Fundacją.
II.
Celem Programu jest:
1. Wspieranie szczególnie uzdolnionych dzieci spełniających łącznie poniższe kryteria :
a) przynajmniej jedno z rodziców zatrudnione jest w Spółce należącej do Grupy VIVE przez
minimum 12 miesięcy ( decyduje data złożenia wniosku stypendialnego).
b) są uczniami szkoły podstawowej w klasie od V do VIII lub szkoły ponadgimnazjalnej
w klasie od I do II
c) są uczniami u których na kserokopii świadectwa dołączonej do przedkładanego Wniosku,
nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczających, a z zachowania jest ocena minimum
bardzo dobra.
2. Wspieranie i wyróżnianie dzieci pracowników Spółek Grupy VIVE, którzy poprzez uzyskanie
wsparcia Fundacji będą miały możliwość twórczego rozwoju przy realizacji własnego projektu.
III.
Założenia organizacyjne Programu
1. Czas trwania od 17.09.2018r. do 14.06.2019r, w tym:
a) od 17.09.2018r. do 22.10.2018r. składanie „Wniosków stypendialnych”
b) do 29.10.2018r. ocena „Wniosków stypendialnych”
c) w tygodniu 30.10 - 10.11.2018r. inauguracja fazy wykonawczej Programu z udziałem
uczestników i ich opiekunów w siedzibie Fundacji VIVE Serce dzieciom
d) wykonanie przez osoby spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem, które
złożyły w wyznaczonym terminie prawidłowy wniosek stypendialny zaakceptowany przez
Kapitułę - prac w terminie do 01.06.2019r.
e) prezentacja prac podczas finału Programu w tygodniu od 10.06 do 14.06.2019r.
2. Informacje o Programie wraz z formularzem „Wniosku stypendialnego” oraz Regulaminem
zamieszczone będą na:
a) stronach internetowych Organizatora tj.: www.fundacjavive.org; oraz Grupy VIVE
www.vivegroup.pl, www.intranet.vive.com.pl;
b) tablicach informacyjnych Grupy VIVE.
3. Organizator zakłada pomoc przy realizacji prac zaproponowanych we „Wnioskach
stypendialnych” osoby z wykształceniem plastycznym.
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4. Środki przeznaczone na stypendia pochodzą z przekazanego na konto Fundacji VIVE Serce
Dzieciom 1% od podatników oraz ze środków VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
5. Fundacja deklaruje przeznaczyć na stypendia w roku szkolnym 2018/2019 kwotę łączną
15.000zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

IV.
Wnioski stypendialne
1. Aby stać się uczestnikiem Programu należy złożyć wypełniony „Wniosek stypendialny”
w terminie do 31.10.2018 roku.
2. Wnioski stypendialne muszą zawierać opis projektu pracy, która zakłada wykorzystanie do jej
realizacji materiałów tekstylnych jak również stosowne oświadczenia i zgody tj. w zakresie
danych osobowych, praw autorskich oraz wizerunku. Składając „Wniosek stypendialny”
Uczestnik reprezentowany przez Rodzica wyraża zgodę na wykorzystanie opisu projektu
do celów związanych z jego oceną i ewentualnym wyborem do dalszego etapu Programu.
3. Praca, której projekt powinien zostać opisany we „Wniosku stypendialnym” musi zostać
wykonana :
z materiału tekstylnego ( w dowolne ilości i formie)
w dowolnej tematyce, technice oraz wielkości
własnoręcznie przez Uczestnika lub Uczestników ( dopuszczalne są prace zbiorowe
Uczestników)
w siedzibie świetlicy Fundacji przy wsparciu instruktora/opiekuna obecnego w świetlicy
Fundacji w określone dni dyżurów
w terminie do dnia 01.06.2019r.
V.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ocena Wniosków stypendialnych
Oceny „Wniosków stypendialnych” dokona Kapituła powołana przez Organizatora Programu
składająca się z od 3 do 6 osób.
Prezes Zarządu Fundacji powołuje Kapitułę ogłaszając jej skład na stronach www Fundacji.
W ocenie „Wniosków stypendialnych” brane będą pod uwagę między innymi:
a) zgodność z tematem Programu,
b) faktyczna możliwość wykonania zaproponowanej pracy we wniosku stypendialnym
w terminie do 01.06.2019r.
c) inwencja i pomysłowość podejścia do tematu
d) oryginalność, kreatywność
e) kompozycja i walory artystyczne, poziom merytoryczny pracy.
Kapituła dokona oceny „Wniosków stypendialnych” i wyboru spośród nich maksymalnie 15
sztuk do realizacji przedstawionych w nich projektów prac - do 29.10.2018 r .
Uczestnicy Programu otrzymają informację o wynikach oceny Kapituły na adres e-mail podany
we wniosku stypendialnym po 30.10.2018r.
Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

VI.
Realizacja prac zgłoszonych we Wniosku stypendialnym
1. Projekty prac zawarte w wybranych przez Kapitułę „Wnioskach stypendialnych” tworzone
będą przez Uczestników – autorów wybranych wniosków w siedzibie świetlicy Fundacji przy
wsparciu instruktora/opiekuna w określone dni dyżurów świetlicy Fundacji
2. Termin wykonania pracy to okres od 19.11.2018r. do 01.06.2019r
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3. Organizatorzy zakładają publiczną prezentację prac przygotowanych przez uczestników
Programu:
a. Podczas uroczystego finału innego projektu Fundacji VIVE Serce Dzieciom „Recycling
na Miarę”, w tygodniu od 10.06 do 14.06.2019r. skierowanego do uczniów szkół
podstawowych
b. na terenie Spółek Grupy VIVE
4. Każdy Uczestnik, którego „Wniosek stypendialny” został wybrany przez Kapitułę musi
w terminie do dnia 10.11.2018 r. zawrzeć umowę stypendialną przygotowaną przez
Organizatora, która określać będzie zasady wypłaty stypendium oraz zawierać oświadczenia
w przedmiocie praw autorskich, wizerunku oraz danych osobowych. Brak zawarcia umowy
stypendialnej uniemożliwiać będzie udział wybranego Uczestnika w dalszym etapie Programu.

VII.
Stypendia
1. Fundacja przewidziała na stypendia dla Uczestników, których wnioski stypendialne zostały
wybrane do realizacji oraz którzy podpisali umowy stypendialne - łącznie kwotę 15 tys. zł.
2. Kapituła oceniając „Wnioski stypendialne” rozdysponuje powyżej wskazaną kwotę przyznając
stypendia w kwocie od 1000 zł. do 2000 zł w zależności od stopnia skomplikowania
przedstawionego projektu pracy do wykonania.
3. Stypendia wypłacane będą w dwóch ratach:
 I rata w terminie do 15.12.2018, po zakwalifikowaniu wniosku stypendialnego do realizacji
pod warunkiem rozpoczęcia przez wnioskodawcę –autora projektu prac nad jego realizacją
 II rata w terminie do 03.06.2019 pod warunkiem wykonania pracy
VIII.
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. „Wnioski stypendialne” zgłoszone do Programu oraz wykonane prace nie będą zwracane
autorom. Zgłoszenie wniosku do Programu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy „Wniosku stypendialnego” jak
i pracy.
3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie,
z usług których korzystać będą uczestnicy, lub inne osoby zgłaszające .
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
5. Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają:
Fundacja VIVE Serce Dzieciom - Grażyna Jarosz: +41 347 63 50 w. 211; 660 663 695
VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. – Marlena Zimnicka: +41 347 63 50 w. 266; 517 490 991
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