Regulamin Konkursu
o Nagrodę im. Marka Drapińskiego
edycja 2016/2017

PREAMBUŁA
Nagrodę im. Marka Drapińskiego ustanowiono dla upamiętnienia postaci, tragicznie
zmarłego, jednego z założycieli i Wiceprezesa Zarządu TEB SA. Marek Drapiński, człowiek pełen pasji
i życzliwości dla ludzi, był jednym z twórców sieci szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp z o.o.
i współorganizatorem pionu szkół wyższych WSB. Marek Drapiński wierzył, że człowiek prawdziwie
mądry, to człowiek otwarty na potrzeby innych.
Nagroda przeznaczona jest dla:
I.

studentów i absolwentów Wyższych Szkół Bankowych,

II.

słuchaczy,

uczniów

i

absolwentów

szkół

prowadzonych

przez

TEB Edukacja sp. z o.o. ,
którzy swój czas poświęcają działalności społecznej. Celem inicjatorów Konkursu, grona przyjaciół
Marka Drapińskiego, jest wyszukanie i wyróżnienie osób mających pomysł na życie, zaangażowanych
w życie społeczne, zmotywowanych do działania na rzecz edukacji, nieobojętnych na problemy
innych. Nagroda im. Marka Drapińskiego jest wyrazem uznania dla takiej postawy i wsparciem
w realizacji ambitnych zamierzeń.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja TEB.
2. Nagroda im. Marka Drapińskiego, dalej nazywana Nagrodą, jest nagrodą pieniężną.
3. Nagroda przyznawana jest w kategoriach:
I.

studentów i absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
oraz

II.

słuchaczy, uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o.

4. Laureatem konkursu jest osoba, której Kapituła Nagrody przyznała Nagrodę.
5. Wysokość przyznanej Nagrody w danej kategorii to maksymalnie 11 111,00 złotych brutto.
Laureaci otrzymają Nagrodę, pomniejszoną o podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn.
zm.).
6. Nagroda jest przyznawana w drodze Konkursu, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
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Rozdział II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uprawnionymi do ubiegania się o Nagrodę są:
1) W kategorii Wyższych Szkół Bankowych:
a) studenci wszystkich lat studiów I stopnia i II stopnia Wyższych Szkół Bankowych,
b) absolwenci studiów I stopnia i II stopnia Wyższych Szkół Bankowych, którzy w roku
akademickim 2016/2017 uzyskali lub uzyskają w tych uczelniach tytuł magistra lub
licencjata,
2) W kategorii szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o.:
a) słuchacze i uczniowie szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o.,
b) absolwenci szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o., którzy w roku szkolnym
2016/2017 ukończyli bądź ukończą szkołę.
2.

Laureaci wcześniejszych edycji konkursu nie mogą ponownie ubiegać się o Nagrodę.

Rozdział III. Kryterium przyznawania Nagrody
1.

Kryterium przyznawania Nagrody stanowi posiadanie statusu studenta/ucznia/słuchacza oraz
osobiste zaangażowanie w działalność typu non-profit w szczególności:



działalność w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania,



działalność w środowisku szkolnym,



przeciwdziałanie bezrobociu,



działalność w dziedzinie kultury,



wspomaganie rozwoju gospodarczego,



działalność charytatywna i pomoc społeczna,



działalność studencka,



działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży,



kultura fizyczna i sport,



promocja i organizacja wolontariatu,



wspomaganie organizacji pożytku publicznego,



inna aktywność o charakterze działalności non-profit.

2.

Zaangażowanie w

wyżej wymienione

działalności

może

przyjmować formę

stałej

lub czasowej pracy lub współpracy, ze sformalizowanymi i niesformalizowanymi organizacjami,
grupami czy środowiskami.
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Rozdział IV. Przyjmowanie zgłoszeń
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu w terminie do dnia
12 września 2017 r.
2. Zgłaszanie do Konkursu może odbywać się poprzez:
1) Zgłoszenie osobiste przez samego kandydata,
2) Zgłoszenia przez osoby trzecie, organizacje, środowiska itd., w tym przez organizacje
studenckie działające na terenie WSB oraz organizacje szkolne działające na terenie szkół
prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o.
3. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje:
1) Kwestionariusz dostępny na stronie www.fundacjateb.pl oraz wskazane w nim załączniki
(w tym dokumentację potwierdzającą przebieg działalności społecznej oraz niezbędne
oświadczenia).
2) Zaświadczenie o statusie studenta/ucznia/słuchacza wystawione nie wcześniej niż
20 kwietnia 2017 r.
a) w przypadku Wyższych Szkół Bankowych zaświadczenia z:
III.

Wyższej Szkoły Bankowej,

której kandydat do Nagrody jest studentem lub

absolwentem roku 2016/2017,
b) w przypadku szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o. zaświadczenia ze:


szkoły, której kandydat do Nagrody jest uczniem/słuchaczem lub absolwentem roku
2016/2017

4. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać online lub drogą pocztową.
5. Zgłoszenie online następuje poprzez stronę www.fundacjateb.pl i polega na przesłaniu
wypełnionego i podpisanego kwestionariusza wraz z załącznikami.
6. Zgłoszenie drogą pocztową następuje poprzez przesłanie na adres siedziby Fundacji TEB
wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego kwestionariusza wraz z załącznikami.
7. W przypadku zgłoszeń przedkładanych przez osoby trzecie, wymagana jest pisemna zgoda
kandydata do Nagrody.
8. W przypadku zgłoszeń kandydatów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda
rodziców/opiekunów prawnych.
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Rozdział V. Tryb przyznawania Nagrody
1. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi sześciu przedstawicieli Fundacji TEB, wskazanych przez Zarząd
Fundacji, czterech przedstawicieli Wyższych Szkół Bankowych, wskazanych przez Rektorów oraz
czterech przedstawicieli TEB Edukacja sp. z o.o. wskazanych przez Zarząd TEB Edukacja sp. z o.o.
Przewodniczącego Kapituły Nagrody wskazuje Zarząd Fundacji TEB.
3. Kapituła Nagrody może zasięgnąć opinii doradczej wybranej osoby spoza Kapituły Nagrody.
4. Laureaci Nagrody im. Marka Drapińskiego zostaną wyłonieni do dnia 29 września 2017 r.
5. Kapituła Nagrody może podzielić Nagrodę, przyznając ją w danej kategorii więcej niż jednej
osobie. W takim przypadku wysokość nagrody określona w rozdz. I pkt. 5, zostanie podzielona na
wszystkich Laureatów w danej kategorii, zgodnie z uznaniem Kapituły Nagrody.
6. Kapituła Nagrody może nie przyznać Nagrody.
7. Kapituła Nagrody może przyznać wyróżnienie. Wyróżnienie nie wiąże się z nagrodą finansową.
8. Decyzja Kapituły Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. Tryb pracy Kapituły Nagrody określa Kapituła na posiedzeniu.
10. Z obrad Kapituły Nagrody sporządzany jest protokół. Protokół jest niejawny i nie jest
udostępniany uczestnikom Konkursu.
11. Decyzja Kapituły Nagrody zostanie ogłoszona na stronie www.fundacjateb.pl niezwłocznie po jej
podjęciu nie później niż do dnia 1 października 2017 r.
12. Laureaci zostaną poinformowani o przyznanej Nagrodzie listem poleconym.
13. Uroczystego ogłoszenia Laureatów konkursu i wyróżnień dokonywać będą przedstawiciele
Kapituły lub osoby wyznaczone przez Kapitułę w szkołach, w których studiują, uczą się bądź które
ukończyli Laureaci oraz osoby wyróżnione.
14. Za moment przekazania Nagrody uznaje się moment dokonania przelewu na konto wskazane
przez Laureata z zastrzeżeniem zapisu rozdz. I pkt. 5.
15. Za moment przekazania wyróżnienia uznaje się moment postawienia wyróżnienia do dyspozycji,
o czym osoba wyróżniona zostanie poinformowana drogą mailową.
Rozdział VI. Postanowienie końcowe.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2017
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