Regulamin Przyznawania Stypendiów
Fundacji Karaimskie Dziedzictwo
I. Postanowienia ogólne
1. Program stypendialny przeznaczony jest dla młodych osób wywodzących się ze środowiska
mniejszości karaimskiej i identyfikującej się z pochodzeniem przodków.
2. Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne:
- naukowe,
- sportowe,
- artystyczne.
3. Stypendium jest przyznawane osobom do 30 roku życia.
4. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia, które miały miejsce w sezonie sportowym / roku szkolnym
/ akademickim poprzedzającym rok, w którym przyznawane jest stypendium.
5. Stypendium może być świadczeniem jednorazowym lub ciągłym przyznanym na rok lub 6 miesięcy.
6. Stypendium przyznaje się na podstawie wniosku o przyznanie stypendium, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Komisję stypendialną powołuje Prezes Zarządu Fundacji i pełni on rolę Przewodniczącego Komisji.
II. Kryteria przyznania stypendium
1. Osoba ubiegająca się o stypendium lub co najmniej jedno z jej rodziców/prawnych opiekunów
(w przypadku małoletnich) są członkami mniejszości karaimskiej.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane dla finalisty w olimpiadzie lub
konkursie na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez
ministra właściwego do spraw oświaty.
3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznane dla finalisty w zawodach
sportowych na szczeblu krajowym, w mistrzostwach Polski, w zawodach sportowych na szczeblu
międzynarodowym, w mistrzostwach Europy lub świata lub dla osoby powołanej do kadry narodowej.
W pierwszej kolejności jednak za zajęcie I, II, lub III -go miejsca.
4. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może być przyznane za wybitne osiągnięcia
artystyczne w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym.
5. W wyjątkowych wypadkach Komisja może rozpatrzyć wniosek osoby niespełniającej kryteriów
wymienionych w punktach II/2, II/3, 2/4.
III. Zasady i tryb przyznawania stypendiów.
1.W ramach kategorii określonych w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu o stypendium ubiegać mogą
się osoby w wieku do 30 roku życia.
2. Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie stypendium.

3. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie osiągnięć;
- Inne istotne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie charakteru osiągnięć kandydata
ubiegającego się o przyznanie stypendium.
5. Dla jednej osoby może być złożony tylko jeden wniosek z najwyższymi osiągnięciami w wybranej
jednej kategorii.
6. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na
adres elektroniczny Fundacji Karaimskie Dziedzictwo fundacja@karaimi.eu
7. Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane przez 3-osobową Komisję Stypendialną, w której
skład obok Prezesa Zarządu Fundacji jako Przewodniczącego Komisji wchodzą:
- dwaj członkowie Zarządu Fundacji
lub
- jeden członek Zarządu Fundacji i Prezydent Fundacji.
8. Komisję Stypendialną powołuje Przewodniczący Komisji na roczną kadencję.
9. Terminy posiedzeń Komisji Stypendialnej ustala jej Przewodniczący.
10. Do zadań Komisji należy:
- weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie,
- sporządzenie dla Zarządu Fundacji wykazu kandydatów, których Komisja rekomenduje do przyznania
stypendium wraz z propozycją wysokości stypendium.
11. Stypendium jest przyznawane decyzją Zarządu Fundacji.
IV. Wypłata stypendiów
1. Stypendium jest wypłacane w postaci jednorazowego świadczenia lub w trybie miesięcznym na rok
lub 6 miesięcy na rachunek bankowy stypendysty lub jego rodzica (w przypadku osoby małoletniej).
2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć:
- 19 800 zł brutto – dla kwoty wypłacanej jednorazowo
- 1 650 zł brutto – dla stypendium wypłacanego miesięcznie
3. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe na Stypendia będą pochodziły ze środków Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.
V. Ochrona danych osobowych
1. W zakresie ochrony danych osobowych Fundacja stosuje przepisy 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), a także Ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Karaimskie Dziedzictwo z siedzibą w Warszawie
przy ul. Erazma Ciołka, nr 13, lok. 204, 01-445 Warszawa,

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo:
a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy [art. 6 pkt
1 lit. b) Rozporządzenia RODO],
b. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością statutową i gospodarczą, dochodzenia
roszczeń [art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia RODO],
c. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody [art. 6
pkt 1 lit. a) Rozporządzenia RODO],
d. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze [art. 6 pkt 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO].
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora do czasu cofnięcia
zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą
ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, a także Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Odbiorcą danych jest Fundacja Karaimskie Dziedzictwo. Dane mogą być przekazywane podmiotom
upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa lub z którymi podpisano umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy
niezbędne.
VI. Postanowienia końcowe
1. Po przyznaniu stypendiów przez Zarząd Fundacji, nie później niż 30 dni od złożenia wniosku, na
wskazany we wniosku adres elektroniczny do korespondencji przekazana zostanie pisemna informacja
w sprawie decyzji Zarządu, tj. sposobie rozpatrzenia wniosku, charakterze oraz wysokości przyznanego
stypendium.
2. Wielkość środków przeznaczana na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie
Fundacji.
3. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.

