Regulamin III edycji Programu Stypendialnego YES 2019

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin III edycji Programu Stypendialnego YES 2019, 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. III edycja Programu Stypendialnego organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. III edycja Programu Stypendialnego kierowana jest do studentów uczelni
artystycznych i absolwentów do 5 lat po ukończeniu uczelni, w wieku do 30 lat (w dniu
zgłoszenia udziału zgodnie z Regulaminem).
4. W III edycji Programu Stypendialnego, Stypendium wypłacane jest w terminie
miesiąca od daty ogłoszenia wyników III edycji programu. Stypendium będzie
przekazywane na konto wskazane przez Stypendystę.
5. Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2 Organizator

1. Organizatorem oraz fundatorem III edycji Programu Stypendialnego 2019 jest YES
Biżuteria S.A., z siedzibą przy ul. Świerzawskiej 1, 60-321 Poznań.
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2. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje powołane Jury, w składzie: Paweł
Grobelny, Krzysztof Stróżyna, Magda Dąbrowska, Kasia Bukowska.
3. W razie stwierdzenia przyczyn wskazanych w Regulaminie, decyzję o zaprzestaniu
wypłacania Stypendium podejmuje Kapituła Stypendialna.
4. W skład Kapituły Stypendialnej wchodzą:
a) Monika Klejewska,
b) Damian Zalewski,
c) Karolina Gauza.
5. Skład Kapituły Stypendialnej może ulec zmianie w każdej chwili z woli Organizatora.
6. Kapituła Stypendialna czuwa nad prawidłowym przebiegiem oceny uczestników
Programu Stypendialnego.
7. Kapituła Stypendialna corocznie decyduje o ogłoszeniu lub wstrzymaniu kolejnej
edycji Programu Stypendialnego.
8. Kapituła Stypendialna zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania Stypendium w
przypadku popełnienia przez Stypendystę w czasie trwania stypendium przestępstwa,
jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
nagannego zachowania naruszającego wizerunek YES Biżuteria, naruszenia zasad
określonych w niniejszym regulaminie lub wystąpienia okoliczności potwierdzających
pogorszenie sytuacji finansowej YES Biżuteria S.A.

§ 3 Cel Programu Stypendialnego oraz warunki udziału

1. Uczestnicy III edycji Programu Stypendialnego mogą zgłaszać swój udział jako
pojedyncze

osoby,

duety

oraz

grupy.

Uczestnikami

III

edycji

Programu

Stypendialnego mogą być również uczestnicy wcześniejszych edycji, z wyłączeniem
uczestników nagrodzonych.
2. W III edycji Programu mogą brać udział pracownicy YES Biżuteria S.A., jeśli spełniają
warunki podane w regulaminie.
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3. Celem III edycji Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe młodych
projektantów oraz osób uzdolnionych artystycznie.
4. Stypendium zostanie przyznane osobie, duetowi lub grupie wyłonionej spośród
wszystkich uczestników, którzy po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w
Regulaminie, kwalifikują się do otrzymania stypendium. Jury ocenia kreatywność
uczestników i profesjonalizm wykonania prac.
5. Przystępując do udziału w III edycji Programu Stypendialnego, każdy z uczestników
wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i
akceptuje jego postanowienia.
6. Poprzez przesłanie zgłoszenia do w III edycji Programu Stypendialnego Programu
Stypendialnego, każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia Programu
Stypendialnego, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO). Przekazanie danych oraz
udzielenie zgody na opublikowanie imion, nazwisk, zdjęć uczestników, opisu ich
artystycznej twórczości, jak również wywiadów z nimi na łamach strony internetowej
Organizatora i na jego portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Stypendialnym.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych.
7. Uczestnik wypełniając zgłoszenie podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
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§ 4 Zasady przyznawania Stypendium oraz kryteria oceny

1. Etapy konkursu III edycji Programu Stypendialnego:
a) I etap:
-

nadesłanie przez uczestników portfolio oraz opisu swojej działalności
artystycznej, inspiracji. Prace nie muszą dotyczyć biżuterii, mogą obejmować
również inne dziedziny artystyczne,

-

weryfikacja i selekcja nadesłanych wniosków,

-

obrady Jury online,

-

ogłoszenie wyników I etapu;

b) II etap:
-

dosyłanie gotowych prac przez uczestników wskazanych przez Jury na
Wystawę Finałową,

c) III etap:
-

obrady Jury i ogłoszenie Zwycięzców w dniu Wystawy Finałowej,

-

Wystawa prac Półfinalistów na Poznań Design Festiwal 10.04.2019 19.04.2019.

2. Stypendium może zostać przydzielone uczestnikowi, który spełnia następujące
kryteria:
a) Jest studentem lub absolwentem uczelni artystycznej lub kierunku o profilu
artystycznym lub innym, a jego działalność artystyczna wpisuje się w tematykę
Programu Stypendialnego YES.
b) Jest w wieku do 30 lat.
c) Posiada ważną legitymację studencką lub w przypadku absolwentów dyplom
ukończenia szkoły wyższej.
d) Ma zrealizowany minimum jeden projekt z portfolio, który w razie wyłonienia do
Finału będzie mógł udostępnić na Wystawę Finałową.
e) Za pośrednictwem platformy online przesłał swoje portfolio oraz wypełnił
formularz zgłoszeniowy.
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3. Uczestnicy ubiegający się o przyznanie stypendium muszą wgrać swoje portfolio na
platformę Jotform do 10.04.2019. Portfolio wgrane na platformę po tym terminie nie
będzie brane pod uwagę.
4. Platforma

online

jest

dostępna

pod

adresem:

https://form.jotformeu.com/90592242515354.
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 uczestnika musi spełniać poniższe warunki:
a) Portfolio musi być zawarte w jednym pliku o formacie pdf, zatytułowanym
imieniem i nazwiskiem uczestnika, a w przypadku duetu lub grupy - jednego z
członków,
b) Objętość przesłanego portfolio nie może przekroczyć 50 MB,
c) Portfolio może zawierać max. 15 stron (łącznie ze stroną tytułową),
d) Portfolio musi składać się z:
-

strony tytułowej z imieniem i nazwiskiem wszystkich uczestników 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
potrzebną do wyeksponowania pracy uczestnika na Wystawie Finałowej,
instrukcja odnośnie ewentualnego montowania/ekspozycji pracy.

7. Prace wybrane przez Jury na Wystawę Finałową na swój koszt i własną
odpowiedzialność uczestnicy dostarczą do dnia 30.04.2019 wraz z dokumentem
przekazania pracy (do pobrania na stronie YES.pl/Program-Stypendialny) oraz
zdjęciami pracy przed spakowaniem na adres:
Program Stypendialny YES
YES Biżuteria S.A.
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ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/ów 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 z wykorzystaniem standardowych, zwyczajowo stosowanych
urządzeń i programowania,
d) nie zostaną spełnione kryteria udziału zawarte w punkcie 2. § 4,
e) nie zostaną złożone kompletne formularze w terminie lub zostaną złożone w
sposób inny niż w niniejszym regulaminie. Niekompletne formularze, będą
mogły zostać uzupełnione po otrzymaniu zgody Kapituły Stypendialnej.
9. W przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18. roku życia, wniosek w jego imieniu
składa jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).
10. W III edycji przyznawane jest jedno stypendium wypłacane w ratach przez okres 12
miesięcy oraz dwa wyróżnienia wypłacane jednorazowo.
11. Zwycięzca konkursu otrzymuje stypendium w kwocie 13.333,00 zł brutto rocznie,
wypłacane w dwunastu równych ratach po 1.111,08 zł brutto miesięcznie, do
ostatniego dnia każdego miesiąca lub po uzgodnieniu ze Stypendystą jednorazowo w
kwocie 13.333,00 zł brutto.
12. 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 YES Biżuteria
S.A.. 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.
13. Wyróżnienia przyznawane są w kwocie 3.333,00 zł brutto i 1.667,00 zł brutto.
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14. 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 Organizator.
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.
15. Nagrody z tytułu wyróżnienia oraz pierwsza rata stypendium zostaną wypłacone w
terminie miesiąca od ogłoszeniu wyników.
16. Finał III edycji Programu Stypendialnego YES 2019 odbędzie się w ramach Poznań
Design Festiwal 2019.
17. Uczestnikom III edycji Programu Stypendialnego YES, którzy zostali zakwalifikowani
do drugiego etapu konkursu, YES Biżuteria S.A., na pisemny wniosek (do pobrania na
stronie YES.pl/Program-Stypendialny) uczestnika może zwrócić koszty dojazdu na
Wystawę Finałową do łącznej kwoty za przejazdy równej 300 PLN. Warunkiem
zwrotu kosztów jest dostarczenie przez Uczestnika oryginalnych biletów lub innych
dokumentów potwierdzających poniesione koszty dojazdu do Poznania z innego
miejsca w kraju.
18. Prace Półfinalistów będą wypożyczone Organizatorowi i będą dostępne do oglądania
podczas trwania całego Poznań Design Festiwal 2019.
19. Prace zostaną odesłane Uczestnikom na koszt Organizatora, na adres podany w
formularzu zgłoszenia w terminie do miesiąca po zakończeniu Wystawy wraz z
dokumentem potwierdzenia odbioru, który Uczestnik będzie zobowiązany podpisać
przy odbiorze przesyłki.
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20. Uczestnicy po odebraniu pracy od kuriera, bądź bezpośrednio z wystawy zobowiązani
są wypełnić i podpisać protokół zdawczo - odbiorczy oraz przesłać zdjęcia stanu pracy
drogą mailową (jolanta.sobiesinska@yes.pl).

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia
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) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest
YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-321 Poznań, ul. Świerzawska 1.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest
Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator
przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Programu - w
celu

prawidłowego

przekazania

nagrody.

Przetwarzanie

danych

osobowych

obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail, ,
a w przypadku Uczestników Nagrodzonych także: numer PESEL, dane właściwego
Urzędu Skarbowego i numer konta oraz następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe
Uczestników

nagrodzonych

będą

przetwarzane

przez

okres

niezbędny

do

prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. 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) Dz.U.UE.L.2016.Nr
119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie,
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ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Programie. Uczestnicy mają prawo
wglądu do danych oraz ich poprawiania.
4. Uczestnik może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e–
mail na adres: iod@yes.pl. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa UODO.
5. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o
zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika niezbędnych do wydania nagrody.
W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin III edycji Programu Stypendialnego YES dostępny jest na stronie
internetowej YES.pl/program-stypendialny oraz w siedzibie YES Biżuteria S.A.. przy
ulicy Świerzawskiej 1, 61-321 Poznań.
2. YES Biżuteria S.A. podczas III edycji Programu Stypendialnego będzie ogłaszała
terminy realizacji każdego etapu Programu.
3. YES Biżuteria S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niemożnością powiadomienia uczestnika o zakwalifikowaniu go do
kolejnego etapu programu, które powstały z winy uczestnika.
4. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Kapituła Stypendialna
decyduje o dalszym postępowaniu.
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