Regulamin Programu Stypendialnego YES

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Programu Stypendialnego YES, zwany dalej „Regulaminem”,
określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria wyboru Stypendystów, tryb wypłacania
oraz przebiegu Stypendium, a także sposób informowania o Stypendium i jego
warunkach.
2. Program Stypendialny organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Program Stypendialny kierowany jest do studentów uczelni artystycznych i
absolwentów do 5 lat po ukończeniu uczelni.
4. Program Stypendialny jest ogłaszany w formie edycji.
5. W danej edycji Programu Stypendialnego, Stypendium wypłacane jest w przeciągu
miesiąca od daty ogłoszenia wyników tejże edycji programu. Stypendium będzie
przekazywane na konto wskazane przez Stypendystę.
6. W przypadku spełniania przez Stypendystę warunków określonych w niniejszym
Regulaminie, stypendium kontynuowane jest przez okres jednego roku.
7. Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2 Organizator

1. Organizatorem oraz fundatorem Programu Stypendialnego jest YES Biżuteria Sp. z
o.o., z siedzibą przy ul. Świerzawskiej 1, 60-321 Poznań.
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2. Na

zlecenie

firmy

YES

Biżuteria,

organizatorem

wykonawczym Programu

Stypendialnego jest Reklama YES Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Świerzawskiej 1, 60-321 Poznań.
3. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje powołane Jury, w składzie: Oskar Zięta,
Krzysztof Stróżyna. Wojciech Trzcionka, Magda Dąbrowska, Kasia Bukowska.
4. Decyzję o zaprzestaniu wypłacania Stypendium podejmuje Kapituła Stypendialna.
5. W skład Kapituły Stypendialnej wchodzą:
a) Monika Klejewska,
b) Joanna Pustkowska,
c) Karolina Gauza.
6. Skład Kapituły Stypendialnej może ulec zmianie.
7. Kapituła Stypendialna czuwa nad prawidłowym przebiegiem oceny uczestników
Programu Stypendialnego.
8. Kapituła Stypendialna corocznie decyduje o ogłoszeniu lub wstrzymaniu kolejnej
edycji Programu Stypendialnego.
9. Kapituła Stypendialna zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania Stypendium w
przypadku zaistnienia naruszenia prawa przez Stypendystę, nagannego zachowania
naruszającego wizerunek YES Biżuteria, naruszenie zasad określonych w niniejszym
regulaminie lub wystąpienia okoliczności potwierdzających pogorszenie sytuacji
finansowej YES Biżuteria Sp. z o. o.

§ 3 Cel Programu Stypendialnego oraz warunku udziału

1. Program Stypendialny YES skierowany jest do studentów uczelni artystycznych oraz
do absolwentów do 5 lat po ukończeniu uczelni.
2. Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe młodych projektantów oraz
osób uzdolnionych artystycznie.
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3. Stypendium zostanie przyznane osobie, która spośród wszystkich kandydatów, którzy
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie kwalifikują się do otrzymania
Stypendium.
4. Przystępując do udziału w Programie Stypendialnym, każdy z uczestników wyraża
zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje
jego postanowienia.
5. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Programu Stypendialnego, każdy z uczestników
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla
potrzeb przeprowadzenia Programu Stypendialnego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.
926 z późniejszymi zmianami). Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych.
6. Uczestnik wypełniając zgłoszenie podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu oraz akceptuje jego treści.

§ 4 Zasady przyznawania Stypendium oraz kryteria oceny

1. Etapy kwalifikacji do Programu Stypendialnego:
a) Nadesłanie przez kandydatów portfolio oraz opisu swojej działalności artystycznej,
inspiracji.
b) Weryfikacja i selekcja nadesłanych wniosków.
c) Obrady jury online.
d) Ogłoszenie wyników I etapu.
e) Dosyłanie gotowych prac przez kandydatów, wskazanych przez Jury na Wystawę
Finałową.
f) Wystawa Finałowa.
g) Obrady jury i ogłoszenie zwycięzców w dniu Wystawy Finałowej.
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h) Wystawa prac Stypendystów na Poznań Design Festiwal 12.05.2017 - 20.05.2017.
2. Stypendium może zostać przydzielone osobie, która spełnia następujące kryteria:
a) Jest studentem lub absolwentem uczelni artystycznej lub kierunku o profilu
artystycznym lub innym, ale jego działalność artystyczna wpisuje się w tematykę
Programu Stypendialnego YES.
b) Posiada ważną legitymację studencką lub w przypadku absolwentów dyplom
ukończenia szkoły wyższej.
c) Ma zrealizowany minimum jeden swój projekt z portfolio, który w razie
wyłonienia do Finału będzie mógł udostępnić na Wystawę Finałową.
d) Za pośrednictwem platformy online przesłał swoje portfolio oraz wypełnił
formularz zgłoszeniowy.
3. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium muszą wgrać swoje portfolio na
platformę online do 05.04.2016. Portfolio wgrane na platformę po tym terminie nie
będzie brane pod uwagę.
4. Platforma

online

jest

dostępna

pod

adresem:

https://form.jotformeu.com/70672268675366
5. Terminy przesyłania portfolio oraz szczegółowy harmonogram ogłaszany jest na
stronie Organizatora pod adresem YES.pl/Program-Stypendialny oraz poprzez portale
społecznościowe Organizatora.
6. Portfolio kandydata musi spełniać poniższe warunki:
a) Portfolio musi być zawarte w 1 pliku o formacie pdf,
b) Objętość przesłanego portfolio nie może przekroczyć 50 MB,
c) Portfolio musi być nazwane imieniem i nazwiskiem kandydata,
d) Musi składać się z:
-

strony tytułowej z imieniem i nazwiskiem oraz informacją o odbytych studiach

-

opisu swojej działalności, prac, inspiracji (max. 800 słów),

-

spisu i podglądu wybranych dzieł: tytuł, datę powstania, materiał i technikę
wykonania, 1-2 zdania opisujące pracę, wymiary każdej pracy, przestrzeń
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potrzebna do wyeksponowania pracy kandydata na Wystawie Finałowej,
instrukcja odnośnie ewentualnego montowania pracy.
7. Pracę wybraną przez Jury na Wystawę Finałową dostarcza na swój koszt kandydat do
dnia 02.05.2017 wraz z dokumentem przekazania pracy 
(do pobrania na stronie
YES.pl/Program-Stypendialny) na adres:
Program Stypendialny YES
Reklama YES
ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia kandydata w sytuacji, gdy:
a) praca nie zostanie dostarczona we wskazanym terminie,
b) portfolio nie będzie spełniało warunków wymienionych w punkcie 6. § 4,
c) portfolio będzie niemożliwe do pobrania i otwarcia,
d) nie zostaną spełnione kryteria udziału zawarte w punkcie 2. § 4,
e) nie zostaną złożone kompletne wnioski w terminie lub zostaną złożone w
sposób inny niż w niniejszym regulaminie. Niekompletne wnioski, będą mogły
zostać uzupełnione po otrzymaniu zgody kapituły stypendialnej.
9. Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba pełnoletnia. W przypadku, gdy
kandydat nie ukończył 18. roku życia, wniosek w imieniu kandydata składa jego
przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).
10. Stypendium przyznawane jest na okres jednej edycji (jedna edycja trwa maksymalnie
12 miesięcy).
11. W każdej edycji przyznawane jest jedno stypendium wypłacane przez okres 12
miesięcy oraz dwa wyróżnienia wypłacane jednorazowo.
12. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 13.333,00 zł brutto
rocznie.
13. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w
wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, ze
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zm. – tekst jednolity). Płatnikiem podatku wymienionego powyżej jest Reklama YES.
Przekazanie nagrody nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez
Zwycięzcę Konkursu w kwocie 12.000,00 zł oraz w gotówce w kwocie 1.333,00 zł.
Przed przekazaniem nagrody Fundator pobierze od Zwycięzcy podatek. Pobrana
kwota zostanie wpłacona przez Fundatora nagrody do właściwego urzędu skarbowego.
14. Wyróżnienia przyznawane są w kwocie 3.333,00 zł brutto i 1.667,00 zł brutto.
15. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w
wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, ze
zm. – tekst jednolity). Płatnikiem podatku wymienionego powyżej jest Reklama YES.
Przekazanie II nagrody nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez
laureata w kwocie 3.000,00 zł oraz w gotówce w kwocie 333,00 zł. Przekazanie III
nagrody nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez laureata w
kwocie 1.500,00 zł oraz w gotówce w kwocie 167,00 zł. Przed przekazaniem nagrody
Fundator pobierze od Zwycięzcy podatek. Pobrana kwota zostanie wpłacona przez
Fundatora nagrody do właściwego urzędu skarbowego.
16. Stypendia zostaną wypłacone w terminie miesiąca po ogłoszeniu wyników.
17. Stypendystę oraz dwie osoby wyróżnione wybiera Jury.
18. W skład Jury wchodzi pięć osobistości ze świata mody, sztuki i designu.
19. Skład Jury w poszczególnych edycjach może ulec zmianie.
20. Finał edycji Programu Stypendialnego YES 2017 odbędzie się w ramach Poznań
Design Festiwal 2017.
21. Uczestnikom Programu Stypendialnego YES, którzy zostali zakwalifikowani do
drugiego etapu konkursu, Reklama YES Sp. z o.o., na pisemny wniosek (do pobrania
na stronie YES.pl/Program-Stypendialny) Uczestnika może zwrócić koszty dojazdu na
Finał. Warunkiem zwrotu kosztów jest dostarczenie przez Uczestnika oryginalnych
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biletów lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty dojazdu do
Poznania z innego miejsca w kraju, do łącznej kwoty za przejazdy równej 300 PLN.
22. Prace wybranych stypendystów będą wypożyczone Organizatorowi i będą dostępne do
oglądania podczas trwania całego Poznań Design Festiwal 2017.
23. Prace zostaną odesłane do Finalistów na koszt Organizatora w terminie do miesiąca
po zakończeniu Wystawy wraz z dokumentem potwierdzenia odbioru, który Finalista
będzie zobowiązany podpisać przy odbiorze przesyłki.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu Stypendialnego YES dostępny jest na stronie internetowej
YES.pl/Program-Stypendialny oraz w siedzibie YES Biżuteria Sp. z o.o. przy ulicy
Świerzawskiej 1, 61-321 Poznań.
2. YES Biżuteria Sp. z o.o. podczas każdej edycji Programu Stypendialnego będzie
ogłaszała terminy realizacji każdego etapu Programu.
3. YES Biżuteria Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niemożnością powiadomienia kandydata o zakwalifikowaniu go do
kolejnego etapu programu, które powstały z winy kandydata.
4. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Kapituła Stypendialna
decyduje o dalszym postępowaniu.
5. YES Biżuteria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i innych informacji o uczestnikach Programu Stypendialnego, jak również wywiadów z
nimi na łamach strony internetowej Organizatora jak również na jego portalach
społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, zaś uczestnik Programu
Stypendialnego wyraża zgodę na powyższe.
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