REGULAMIN KONKURSU KWALIFIKACYJNEGO
DO PROGRAMU DORADZTWA EDUKACYJNEGO
„AKADEMIA SZKOLNYCH TALENTÓW”
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Fundacja Nativated organizuje Konkurs, który ma na celu wyłonienie osób spośród dzieci
pracowników Partnerów, które zostaną objęte Akademią Szkolnych Talentów.
2. Ilekroć w tym dokumencie jest mowa o:
1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Konkursu;
2) Konkursie – rozumie się przez to Konkurs, o którym mowa w ust. 1, organizowany
na podstawie Regulaminu;
3) Fundacji – rozumie się przez to Fundację Nativated, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod nr 0000848651, posiadającą osobowość prawną, mającą swoją
siedzibę pod adresem Plac Trzech Krzyży 16 (00-499) w Warszawie;
4) Partnerów – rozumie się przez to podmioty współpracujące z Fundacją na podstawie
Umów, tj. Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska
S.A. z siedzibą w Poznaniu, CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie i KI ONE S.A. z
siedzibą w Warszawie;
5) Akademii Szkolnych Talentów – rozumie się przez to zindywidualizowany, intensywny
program doradztwa edukacyjnego i mentoringu prowadzony przez Fundację;
6) Komisji Konkursowej – rozumie się przez to komisję powoływaną przez Fundację,
mającą na celu rozstrzygnięcie Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
7) Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która, spełniwszy podmiotowe warunki
formalne, wskazane w Regulaminie, przesłała zgłoszenie w I etapie Konkursu;
8) Finaliście – rozumie się przez to Uczestnika zakwalifikowanego do II etapu Konkursu;
9) Laureacie – rozumie się przez to Finalistę, który w wyniku II etapu został wybrany
do Akademii Szkolnych Talentów;
§ 2. [Komisja Konkursowa]
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Prezes Zarządu Fundacji oraz osoby powołane
przez Zarząd Fundacji. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Prezes Zarządu Fundacji
lub inny jej członek przez niego wskazany.
2. Komisja Konkursowa może ustalić swój wewnętrzny regulamin obrad, mając na uwadze
optymalizację prac Komisji Konkursowej. Regulamin Komisji Konkursowej nie może być
sprzeczny z Regulaminem.
3. Komisja Konkursowa przeprowadza całość I i II etap Konkursu, realizując obowiązki
i korzystając z uprawnień wynikających z Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru Finalistów i Laureatów, kierując się własnym osądem,
biorąc pod uwagę w szczególności:
1) motywację uczestnika do udziału w Akademii Szkolnych Talentów;

2) motywację Uczestnika do podjęcia nauki w ramach studiów wyższych i do rozwoju
własnego, w szczególności w zakresie swoich pasji i zainteresowań;
3) osiągnięcia naukowe, zawodowe i społeczne Uczestnika;
4) działalność Uczestnika w organizacjach społecznych, kołach naukowych, kołach
tematycznych, działalność sportową, uczestnictwo w konferencjach, nagrody
i wyróżnienia otrzymane w toku działalności naukowej, zawodowej lub społecznej, inne
aktywności własne;
5) jasność sposobu formułowania swoich celów i dalszego planu działania w ww. zakresach
przez Uczestnika;
6) poziom znajomości języka angielskiego Uczestnika;
7) umiejętność krytycznego myślenia, argumentacji i dyskusji;
8) umiejętność diagnozowania problemów i tworzenia dla nich rozwiązań;
9) dojrzałość Uczestnika.
5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne.
6. W sytuacjach spornych Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
W razie równomiernego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji
Konkursowej.
7. Z prac Komisji Konkursowej Przewodniczący Komisji Konkursowej lub osoba przez niego
wskazana sporządza protokół.
§ 3. [Uczestnicy]
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba
1) która ukończyła 14 rok życia,
2) która w roku szkolnym 2022/23 rozpocznie naukę
a. w pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasie szkoły ponadpodstawowej (dla osób w
szkole pięcioletniej),
b. w pierwszej, drugiej lub trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej (dla osób w szkole
czteroletniej),
3) której przynajmniej jeden z jej rodziców lub opiekunów prawnych jest pracownikiem na
stałe zatrudnionym u jednego z Partnerów (weryfikacja na podstawie danych przekazanych
przez Partnerów).
2. W razie stwierdzenia niesamodzielności, podania nieprawdy, zatajenia prawdy lub innego
rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja Konkursowa może zdyskwalifikować
danego Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
§ 4. [I etap]
1. I etap Konkursu polega na zgodnym z prawdą wypełnieniu i przesłaniu Fundacji zgłoszenia w
postaci interaktywnego formularza przygotowanego przez Komisję Konkursową, za pomocą
dedykowanej aplikacji/narzędzia, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
2. Zgłoszenia w imieniu małoletniego dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

3. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Zgłoszenie zawiera w szczególności:
1) dane osobowe i kontaktowe Uczestnika;
2) dane osobowe i kontaktowe rodzica Uczestnika;
3) informacje o bieżącej i ukończonej edukacji Uczestnika;
4) informacje o dotychczasowej działalności i doświadczeniu Uczestnika;
5) informacje o pasjach, szczególnych zainteresowaniach, osiągnięciach Uczestnika;
6) odpowiedzi pisemne na zadanie z zakresu diagnozowania problemów i tworzenia
rozwiązań;
7) esej Uczestnika w języku angielskim na podany w formularzu temat;
8) wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, będącego pracownikiem
jednego z Partnerów, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym w postaci
wizerunku, przez Fundację oraz Partnerów jako administratorów danych, w celach
związanych z realizacją i uczestnictwem Uczestnika w Konkursie i potencjalnym
uczestnictwem Uczestnika w Akademii Szkolnych Talentów.
3. Przesyłanie zgłoszeń w ramach I etap Konkursu odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem udostępnionego przez Komisję Konkursową systemu teleinformatycznego,
obejmującego dedykowaną aplikację/narzędzie, zapewniającego poufność przesyłanych
danych.
4. Komisja Konkursowa odrzuca zgłoszenia niekompletne, przesłane przez osoby nieuprawnione
lub przesłane po upływie terminu określonego w § 6.
5. Komisja Konkursowa, dokonawszy oceny przyjętych zgłoszeń, kwalifikuje do 20 osób
do udziału w II etapie Konkursu. Finaliści o zakwalifikowaniu do II etapu informowani są drogą
mailową.
§ 5. [II Etap]
1. II etap Konkursu polega na odbyciu indywidualnej, 30-minutowej rozmowy z Komisją
Konkursową przez Finalistę. Rozmowa prowadzona jest w językach polskim oraz angielskim.
2. Tematyka rozmowy, o której mowa w ust. 1, koncentruje się wokół osoby Finalisty, treści, które
zawarł w zgłoszeniu, umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez Finalistę, jego
umiejętności argumentacji oraz jego dojrzałości. Rozmowa, w tym zadawanie pytań,
moderowana jest przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3. II etap Konkursu odbywa się drogą elektroniczną (za pośrednictwem komunikatora Zoom).
Finaliści otrzymują link do wirtualnego spotkania drogą mailową.
4. Przebieg rozmowy w ramach II etapu Konkursu jest rejestrowany audio lub video na wyłączne
potrzeby właściwego przebiegu prac Komisji Konkursowej.
5. Bezpośrednio po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Konkursowa przystępuje do
ustalenia listy 5 Laureatów Konkursu. Ustalona lista Laureatów niezwłocznie przekazywana
jest Partnerom.

6. Laureaci i Finaliści informowani są o decyzji Komisji Konkursowej drogą telefoniczną
oraz mailową. Akademia Szkolnych Talentów dla Laureatów rozpoczyna się niezwłocznie
po dokonaniu niezbędnych uzgodnień między Laureatem, a Fundacją.
7. Jeżeli Laureat wykazuje lekceważenie, nie angażuje się w Akademię Szkolnych Talentów,
znieważa lub zniesławia Fundację, któregokolwiek z Partnerów lub ich współpracowników, lub
w inny sposób rażąco utrudnia realizację Akademii Szkolnych Talentów, może zostać usunięty
z Akademii Szkolnych Talentów decyzją Fundacji po uprzednim poinformowaniu Partnerów o
zamiarze usunięcia Laureata. W takiej sytuacji Fundacja może dobrać nowego Laureata
spośród Finalistów lub innych Uczestników i informuje o tym Partnerów oraz nowego Laureata.
§ 6. [Harmonogram Konkursu]
1.

I etap Konkursu trwa od 22 sierpnia do 10 września 2022 r.

2.

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu (kontakt z Finalistami) nastąpi 11 września 2022 r.

3.

II etap Konkursu odbędzie od 12 września 2022 do 18 września 2022 r.

4.

Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi 23 września 2022 r.

5.

Wszystkie oznaczenia czasu znajdujące w niniejszym paragrafie odnoszą się do czasu
obowiązującego w m. st. Warszawie.
§ 7. [Wykorzystanie wizerunku Uczestników]

1. Fundacja oraz Partnerzy mają prawo do wykorzystania wizerunku Laureatów w działaniach
komunikacyjnych dotyczących Akademii Szkolnych Talentów przez cały okres uczestnictwa w
programie.
2. Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się między innymi publikowanie treści na stronie
internetowej Akademii Szkolnych Talentów oraz Partnerów, a także w mediach
społecznościowych Programu, Operatora, Partnerów, dotyczących postępów w nauce
Uczestnika i jego/jej uczestnictwa w programie.
3. Biorąc udział w Rekrutacji Uczestnik lub jego opiekun zgadza się na wykorzystanie wizerunku
Uczestnika w działaniach komunikacyjnych Akademii Szkolnych Talentów w przypadku
zostania Laureatem Konkursu.
§ 8. [Postanowienia końcowe]
4. W razie wystąpienia niedających się usunąć niejasności w interpretacji przepisów Regulaminu,
Przewodniczący Komisji Konkursowej może dokonać wiążącej ich wykładni.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks
cywilny oraz innych właściwych aktów polskiego prawa stanowionego.

