REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO PISCES NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu Stypendialnego PISCES Polish Icelandic SCholarship - Exchange Studies) (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Arctic Navigations
spółka z organizowaną odpowiedzialnością w Warszawie, adres: 00-759 Warszawa, ul. Parkowa
13/17/125, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000234303 przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy 250.000 zł, NIP: 5213345292 (zwaną dalej
"Organizatorem").
3. Organizator zwycięzcom/ zwyciężczyniom Konkursu przyznaje nagrody, o którym mowa dalej w
treści niniejszego Regulaminu Konkursu.
II.

Cele Konkursu

1. Celami Konkursu są:
a. Wzmocnienie polskiego i islandzkiego sektora rybackiego poprzez zapewnienie
wykwalifikowanego i doświadczonego kapitału ludzkiego;
b. Zwiększenie wymiany wiedzy i dobrych praktyk między środowiskiem akademickim oraz
środowiskami biznesowymi polskiego i islandzkiego sektora rybackiego;
c. Wsparcie finansowe utalentowanych studentów koncentrujących się na
zainteresowaniach naukowych związanych z sektorem rybołówstwa, jakością,
bezpieczeństwem i przetwarzaniem żywności
d. Promocja wymiany studentów między polskimi i islandzkimi uniwersytetami;
e. Zapewnienie możliwości prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa Organizatora,
poprzez przygotowanie i przyuczenie przyszłych, potencjalnych, wysoko
wykwalifikowanych kadr w sektorze rybołówstwa;
f. Wykorzystanie dorobku naukowego pozyskanego w Konkursie w działalności
Organizatora;
g. Promocja wiedzy o przedsiębiorstwie Organizatora oraz prowadzonej przez niego
działalności w sektorze rybołówstwa.
III.

Tryb i zasady zgłaszania kandydatur

1. O Stypendium mogą się ubiegać studenci Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania.
2. Warunkami pozwalającymi na ubieganie się o Stypendium są:
a. przyznany status stypendysty Programu Erasmus na Uniwersytecie w Akureyri – School of
Business and Science, Faculty of Natural Resources Science, Program of Fisheries Science.
b. wysłanie wniosku w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres email: pisces@pisces.edu.pl;
c. przygotowanie i wysłanie pracy w języku angielskim na temat zarządzania jakością i
bezpieczeństwem żywności w rybołówstwie, będącej załącznikiem do wniosku;
d. prezentacja prac w języku angielskim, podczas której Kandydaci mają wykazać się m. in.
znajomością zagadnień związanych z gospodarką morską i rybacką, zainteresowań
zawodowych i/lub akademickich w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności, komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz otrzymanie oceny
pozytywnej z przedstawionej prezentacji.
IV.
Przebieg i harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu odbędzie się do dnia 10 listopada 2018 r. na stronie Organizatora
www.pisces.edu.pl.
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2. Formularz wniosku wraz z Regulaminem można pobrać na stronie www.pisces.edu.pl.
3. Wypełnione wnioski oraz prace nadsyła się na adres pisces@pisces.edu.pl nie później niż do dnia
30 kwietnia 2019 r. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.
4. Wybór najlepszych prac odbędzie się do dnia 31 maja 2019 r.
5. Przed wyłonieniem najlepszych prac odbędą się ich ustne prezentacje przez
Kandydatów/Kandydatki, a dokładny termin prezentacji zostanie ogłoszony do dnia 15 maja 2019
r.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora nie później niż 30
czerwca 2019 r.
V.
Schemat organizacyjny Konkursu
1. Wyboru zwycięzcy/zwyciężczyni w Konkursie po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków o
Stypendium dokonuje Rada Programowa (zwana dalej „Radą”) składająca się z przedstawicieli
Uniwersytetu w Akureyri, Uniwersytetu Gdańskiego, Organizatora oraz przedstawiciela
islandzkiego sektora rybołówstwa.
2. Rada działa w oparciu o Regulamin pracy Rady dostępny na stronie www.pisces.edu.pl.
3. Wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji podjętych przez Radę.
4. Honorowy patronat nad Konkursem obejmuje Rada Honorowa, w której skład wchodzą: Minister
Rybołówstwa i Rolnictwa w Islandii, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Polsce,
Ambasador Islandii w Berlinie oraz Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Reykjaviku.
5. Nad prawidłowym przebiegiem i organizacją Konkursu czuwać będzie Rada Wykonawcza
powołana przez Organizatora.
VI.
Stypendium
1. Pula nagród stypendialnych w Konkursie wynosi 15.000 Euro brutto (słownie: piętnaście tysięcy
Euro 00/100).
2. W ramach Konkursu Organizator przewiduje przyznanie Stypendiów pieniężnych dla
maksymalnie 3 (trzech) osób w wysokości 5000 Euro brutto (słownie: pięć tysięcy Euro 00/100)
każde, na okres jednego roku akademickiego. Celem Stypendiów jest pokrycie kosztów
utrzymania studenta na Islandii w trakcie nauki na Uniwersytecie w Akureyri – School of Business
and Science, Faculty of Natural Resources Science, Program of Fisheries Science, odbywanej w
ramach Programu Stypendialnego Erasmus.
3. W uzasadnionym przypadku Organizator w porozumieniu z Radą może zadecydować o
przyznaniu Stypendiów na okres jednego semestru akademickiego, w niższej, niż wskazana w
ust. 2, wysokości, dla maksymalnie 6 (sześciu) zwycięzców/zwyciężczyń (np. jednego Stypendium
w wysokości pięciu tysięcy Euro brutto i czterech Stypendiów w wysokości dwa tysiące pięćset
Euro brutto), z zastrzeżeniem, że łączna kwota przyznanych Stypendiów nie będzie wyższa od puli
określonej w ust. 1.
4. Stypendium będzie wypłacane w równych w ratach, płatnych co miesiąc przez okres
maksymalnie jednego roku akademickiego (tj. 9 miesięcy od października do czerwca), na
warunkach
określonych
w
umowie
stypendialnej
zawartej
pomiędzy
zwycięzcami/zwyciężczyniami a Organizatorem, (zwanej dalej „Umową Stypendialną”).
Warunkiem wypłacenia rat Stypendium jest przesyłanie – na odpowiednim formularzu - do
Organizatora przez zwycięzców/ zwyciężczynie co miesięcznych sprawozdań z wykorzystania
Stypendium (w tym sprawozdania końcowego) i zaliczenie semestru lub roku akademickiego, w
zależności od tego jak długo trwa Program Stypendialny Erasmus, odbywany przez daną osobę na
Uniwersytecie w Akureyri – School of Business and Science, Faculty of Natural Resources Science,
Program of Fisheries Science. Terminy i sposób składania sprawozdań zostanie określony w
Umowie Stypendialnej.
5. Wypłaty Stypendium dokonuje się wyłącznie w formie przelewu bankowego na wskazany przez
zwycięzcę/zwyciężczynię w Umowie Stypendialnej oraz należący do niego/ niej rachunek
bankowy.
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6. Środki przyznane w ramach Stypendium należy wydatkować do końca 2020 roku.
7. Zwycięzcy/ zwyciężczyni Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody
stypendialnej na inną nagrodę lub stypendium lub ekwiwalent rzeczowy bądź inne świadczenia
niepieniężne.
VII.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo kompletnej weryfikacji, czy zwycięzca/ zwyciężczyni spełnia
warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa.
2. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa,
jak również odmowa spełnienia powyższych wymagań, powoduje natychmiastowe wykluczenie
danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Stypendium oraz
powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Stypendium bądź do
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu
w trakcie trwania Konkursu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie
informować na bieżąco na stronie internetowej www.pisces.edu.pl.
5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod adresem e-mail
pisces@pisces.edu.pl.
6. Kandydaci/ Kandydatki wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie ich wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora na potrzeby i w związku z
realizacją Konkursu. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach Organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
7. Dane osobowe:
a. Administratorem danych osobowych zbieranych od Kandydatów/ Kandydatek jest
Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
b. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail pisces@pisces.edu.pl.
c. Dane osobowe Kandydatów/ Kandydatek będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych, w tym w materiałach
promocyjno-informacyjnych związanych z Konkursem.
d. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Konkursie. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności
poprzez przesłanie żądania na adres email pisces@pisces.edu.pl i nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
e. Kandydatom/ Kandydatkom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
f. Organizator będzie zbierał od Kandydatów/ Kandydatek następujące dane:
− imię i nazwisko,
− adres e-mail,
− numer telefonu,
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− adres zamieszkania,
− numer PESEL,
− numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
− data urodzenia.
g. Kandydatom/ Kandydatkom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
h. Kandydat/ Kandydatka zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
i. Organizator oświadcza, iż dane Kandydatów/ Kandydatek nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
j. Dane Kandydatów/ Kandydatek będą udostępniane wyłącznie podmiotom zewnętrznym,
które objęły konkurs swoim patronatem, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Uniwersytetowi
w Akureyri, członkom Rady Programowej, Rady Wykonawczej oraz Północnoatlantyckiej
Organizacji Producentów sp. z o. o., Chłodnia Gdańsk sp. z o. o., Atlantex sp. z o. o. oraz
Samherji hf.
k. Dane Kandydatów/ Kandydatek będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
l. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:
− przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
− utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
− nieuprawnionego
dostępu
do
danych
osobowych
przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
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