Załącznik do Uchwały nr 1/11/2019
Regulamin Programu Odkrywcy Diamentów
§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Programu jest umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom z województwa podlaskiego i województw
ościennych, zaprezentowania swoich umiejętności w świecie z zakresu nauk ścisłych i technicznych,
a w szczególności technologii, inżynierii, designu, matematyki oraz zarządzania. W szczególności zaś:
1) wspieranie młodzieży z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
z województwa podlaskiego i województw ościennych w szczególności w startach w ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach, wyjazdach studyjnych, tworzeniu wynalazków;
2) wspieranie stypendiami studentów uzyskujących sukcesy w konkursach i innowacyjnych projektach;
3) zachęcanie wybitnych uczniów do studiowania na Politechnice Białostockiej;
4) popularyzacja wiedzy o konkursach adresowanych do młodzieży, tworzenie listy ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów, w których uczniowie mogą wziąć udział.
5) organizacja szkoleń, kursów, konferencji i innych typów spotkań mających na celu podnoszenie umiejętności
z zakresu przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów objętych wsparciem Programu.
2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
3. Wsparcie odbywa się poprzez przekazywanie pomocy finansowej zgłoszonym projektom szkół, organizacji, grup
nieformalnych młodzieży oraz zgłoszeń dotyczących stypendiów, przez Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów.
4. Program skierowany jest do zespołów tworzonych przez uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych oraz studentów Politechniki Białostockiej.
5. Program trwa do odwołania przez Organizatora.
§2
Organizator Programu
1. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w Białymstoku przy ulicy
Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych,
fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem
KRS 0000546240, (zwana dalej "Organizatorem").
2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w Białymstoku przy
ulicy Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych,
fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem
KRS 0000546240
§3
Cele
1. Celem Programu jest umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom zaprezentowania swoich umiejętności w świecie
zakresu nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa

przemysłowego, matematyki oraz zarządzania, a także wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionych kandydatów na
studia oraz studentów Politechniki Białostockiej.
2. Zakres programu obejmuje dwie części:
a)

dofinansowanie tworzenia wynalazków, startów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, wyjazdach
studyjnych, zwanych dalej zbiorczo „Projektem”

b) wsparcie finansowe poprzez fundowania stypendiów dla kandydatów na studia i studentów Politechniki
Białostockiej.
3. Kapituła może przyznać nagrodę pieniężną lub rzeczową nauczycielowi/mentorowi, który wyróżnia się
zaangażowaniem w rozwój uczniów
§4
Warunki zgłaszania Projektów
1. W programie mogą brać udział uczniowie tylko tych szkół lub grup nieformalnych, które zgłosiły swoje projekty
za

pośrednictwem

formularza

udostępnionego

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.odkrywcydiamentow.com.pl.
2. Każdy zgłoszony zespół powinien składać się co najmniej z dwóch osób oraz pełnoletniego mentora.
3. W przypadku gdy członkiem zespołu jest osoba niepełnoletnia, mentor zespołu zobowiązany jest uzyskać
pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział ich dziecka w zgłaszanym projekcie.
4. Aby wziąć udział w programie mentor, powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu znajdujący się
na stronie internetowej www.odkrywcydiamentow.pl w zakładce „Zgłoszenie”.
5. W treści wniosku należy opisać zespół (500 znaków) a także krótkim (1000 znaków) opisem planowanego
przedsięwzięcia. W treści zgłoszenia nie należy podawać imion i nazwisk oraz innych danych osobowych członków
zespołu (poza danymi mentora), a jedynie liczbę osób, będącymi członkami zespołu i szkoły, do których
uczęszczają uczniowie.
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem i złożenia zgłoszenia jest mentor. Mentor zobowiązany jest do
przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora.
7. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do odwołania lub wyczerpania środków. Informacja o odwołaniu
Programu bądź też o wyczerpaniu środków zostanie zamieszczona przez Organizatora na stronie internetowej.
§5
Dofinansowanie Projektów
1. Kapituła Programu decyduje o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu zgłoszenia, biorąc pod uwagę
w szczególności pomysłowość, rzetelność, innowacyjność oraz konkurencyjność zgłoszonego projektu.
2. Podczas spotkania członków Kapituły (z wyjątkiem tych, które odbywają się poza Białymstokiem), na którym
przyznawane są dofinansowania, Mentor lub inny, pełnoletni członek zespołu reprezentuje grupę podczas
prezentacji jej projektu.
3. O decyzji Kapituły Programu niezwłocznie informuje się mentora Zespołu zakwalifikowanego do dofinansowania.

4. Mentor zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, do dostarczenia Formularza Uczestnika
Programu Odkrywcy Diamentów oraz Formularzy członków zespołu. Formularz dostępny jest na stronie
www.odkrywcydiamentow.com.pl w zakładce Dokumenty.
5. W przypadku niepełnoletnich uczestników, niezbędne jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na
udział dziecka w Programie. Treść zgody znajduje się w Formularzu Uczestnika Programu Odkrywcy Diamentów
(niepełnoletni), który dostępny jest na stronie www.odkrywcydiamentow.com.pl w zakładce Dokumenty.
6. Formularze, o których mowa w ust. 4 i 5 wypełniają i dostarczają jedynie te zespoły, których Kapituła Programu
Odkrywcy Diamentów zakwalifikowała do dofinansowania.
7. Dofinansowanie, zostanie wypłacone wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy o dofinansowanie, pomiędzy
Stowarzyszeniem Odkrywcy Diamentów a mentorem. Aktualny wzór umowy znajduje się na stronie internetowej
w zakładce „Dokumenty”.
8. Kapituła Programu może odrzucić projekt niespełniający warunków formalnych lub technicznych określonych
w § 4 i 5 niniejszego regulaminu. Decyzja jest ostateczna i i nie przysługuje od niej odwołanie.
§6
Stypendia dla kandydatów na studia i studentów Politechniki Białostockiej
1. Stypendia dla kandydatów na studia i studentów przyznaje Kapituła Programu, bazując w szczególności na
dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.
2. Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami
potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się na
www.odkrywcydiamentów.com.pl w zakładce Dokumenty.
3. Decyzja Kapituły Programu dotyczącej odrzucenia wniosku o udzielenie stypendium jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7
Kapituła Programu
1. Zgłoszenia do Programu ocenia na posiedzeniach Kapituła Programu.
2. W skład Kapituły wchodzi jeden przedstawiciel firm i instytucji będących członkami wspierającymi
Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów.
3. Kapituła wyłoni najlepsze projekty, które zakwalifikują się do dofinansowania.
4. Kapituła ogłosi wybrane zgłoszenia na stronie internetowej www.odkrywcydiamentow. com.pl.
5. Zebranie Kapituły zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów lub upoważniony przez niego
inny członek zarządu Stowarzyszenia.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Kapituły powiadamia się członków co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania. Powiadomienie może nastąpić mailowo na uprzednio podany – w tym celu - przez członka Kapituły adres
mailowy.

7. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków.
8. W przypadku braku kworum, Przewodniczący zwołuje kolejne zebranie Kapituły nie później niż w ciągu 14 dni.
Zebranie to będzie upoważnione do podejmowania uchwał, bez względu na ilość osób biorących w nim udział.
§8
Postanowienia końcowe
1. Podczas posiedzeń Kapituły będzie utrwalany wizerunek uczestników imprezy. Pełna treść zgody
i

informacji

o

przetwarzaniu

wizerunku

znajduje

się

na

stronie

Organizatora

na

stronie

www.odkrywcydiamentow.com.pl. w zakładce Dokumenty.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy dofinansowanych Projektów i Stypendystów oraz
zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz zdjęć w materiałach prasowych, na stronie internetowej
Programu oraz na stronach internetowych instytucji oraz firm będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Programu w każdym czasie,
w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, oraz zmiany terminów w nim wskazanych,
w tym rozstrzygnięcia o wniosków o przyznanie dofinansowania.

