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Szukamy osób nieszablonoych,  
pracowitych, umiejących podważać  
autorytety, lubiących 
eksperymentować.
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Zasady Stypendium Ardea 2019/2020

1. Celem tego dokumentu jest opisanie ludzkim językiem celów powstania Stypendium Ardea, 
organizacji procesu stypendialnego oraz wymagań stawianych kandydatom. 

2. Celem Stypendium Ardea jest znalezienie zdolnych, nieszablonowych młodych Polaków, którym 
studia za granicą na najlepszych uczelniach na świecie pozwoliłyby w znaczącym stopniu rozwinąć 
się intelektualnie i interpersonalnie.

3. Stypendium Ardea przyznaje Komisja Stypendialna Lagunita Ardea, powołana przez zarząd spółki 
dreams.ventures sp. z.o.o. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który zarządza jej 
pracami. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Udział w Stypendium Ardea nie wiąże się z żadnymi opłatami, tj. nie ma żadnej opłaty aplikacyjnej 
za udział.

5. Jak można się zgłosić? Wypełniając do dnia 15 lipca 2019 r. (23:59 polskiego czasu) formularz 
zgłoszeniowy pod adresem:

lagunita.education/stypendium

6. Kto może się zgłosić? Wymogami formalnymi, które trzeba spełnić aby móc aplikować o 
stypendium są:

a. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub prawa stałego pobytu w Polsce;
b. Status ucznia klasy ósmej szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, 

student studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, lub bycie osobą pracującą;
c. Wiek minimum 15 lat;
d. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+;
e. Niekoniecznie udokumentowane ale prawdziwe osiągnięcia, także jeśli nie w ramach 

żadnego konkretnego konkursu;
f. Średnia ocen w szkole lub studiach powyżej 3,14

7. O Stypendium Ardea nie mogą aplikować pracownicy i współpracownicy Lagunita Education, tj. 
wnioski pochodzące od takich osób nie będą rozpatrywane.

8. Etap I odbywa się elektronicznie, w jego ramach należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy pod 
adresem lagunita.education/stypendium.

a. Nie będziemy rozpatrywać wniosków niekompletnych ani zgłoszonych po terminie.
b. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden wniosek.
c. W ramach etapu I Komisja Stypendialna rozpatrzy prace pisemne po uprzednim ich 

zakodowaniu, tzn. osobom czytającym eseje po raz pierwszy nie będzie znana tożsamość 
ich autora.

d. Prace pisemne pierwszego etapu należy napisać samodzielnie. W przypadku stwierdzenia 
niesamodzielności Komisja Stypendialna podejmuje odpowiednie kroki do dyskwalifikacji 
włącznie.

9. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone na profilu facebookowym Lagunita Education, a 
następnie na stronie internetowej Stypendium Ardea.

10. Kryteriami oceny zgłoszeń etapu pierwszego będą m.in.:
a. Pracowitość wykazana poprzez udział (nie tylko sukcesy) w konkursach przedmiotowych, 

olimpiadach interdyscyplinarnych oraz innych projektach, także tych nieformalnych;
b. Działalność w organizacjach uczniowskich i studenckich, szkolnych i pozaszkolnych;
c. Przebieg pracy zawodowej, w przypadku osób pracujących na stałe;
d. Pomysłowości w wyrażaniu swoich pomysłów w pracach pisemnych pierwszego etapu;
e. Odwadze i podjętemu ryzyku, np. poprzez przeciwstawianiu się trudnościom i 

przeciwnościom losu, a także przeszkodom stworzonym przez innych;
f. Znajomość języka angielskiego oraz umiejętność efektywnego wyrażania myśli w tym 

języku;
g. Uczciwości i spójności z postawionymi sobie zasadami.
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11. Etap II odbędzie się w Warszawie w dniu 20 lipca 2019 r., a w jego ramach kandydaci wezmą 
udział w egzaminie sprawdzającym znajomość języka angielskiego oraz logicznego myślenia, 
zadaniach grupowych oraz rozmowach z Komisją Stypendialną

12. Lagunita Education nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania w tym okresie, ale jeśli 
sfinansowanie ww. rzeczy jest problemem, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mailowym: 
stypendium@lagunita.education

a. Na każdy problem znajdziemy rozwiązanie.
13. Każdy członek komisji musi zgłosić pokrewieństwo lub znajomość z którymkolwiek z kandydatów, 

co automatycznie eliminuje go z udziału w rozmowie z danym kandydatem. Każdy uczestnik musi 
ujawnić spokrewnienie z jakimikolwiek członkami Komisji w momencie aplikacji, a znajomość z 
osobą prowadzącą rozmowy w ramach II i III etapu należy ujawnić przed interview.

14. Kryteriami oceny wystąpien drugiego etapu będą m.in.
15. Listę osób zakwalifikowanych opublikujemy na stronie lagunita.education/stypendium

16. Etap III odbędzie się w Warszawie w dniu 10 sierpnia 2019 r., a w jego ramach kandydaci wezmą 
udział w zadaniach indywidualnych oraz grupowych, a także rozmowach z Komisją Stypendialną.

17. Laureaci otrzymują dyplomy podpisane przez wszystkich członków Komisji Stypendialnej. 
Informację o zwycięzcach podamy przez naszą stronę internetową (lagunita.education), profil na 
Facebooku oraz Instagramie, a także na Gali Stypendialnej.

18. Każdy ma prawo do wycofania swojej aplikacji, w razie takiej chęci prosimy o kontakt pod adresem 
stypendium@lagunita.education. Zwycięzca ma prawo do odmowy przyjęcia stypendium.

19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany decyzji stypendialnej w drastycznych przypadkach takich jak 
rażąca nieprawdziwość informacji we wniosku stypendialnym oraz naruszenie dobrego imienia 
organizatora lub jego partnerów.

20. Ochrona danych osobowych: W związku z unijnymi regulacjami odnośnie danych osobowych 
(tzw. rodo), administratorem danych uczestników programu stypendialnego Ardea jest:

dreams.ventures sp. z.o.o. w Kielcach,  
ul. Żytnia 14A, 25-018 Kielce, Polska

KRS: 0000777495

21. Kontakt z organizatorami w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych jest możliwy 
pod adresem e-mail. 

ochrona-danych-osobowych@lagunita.education

22. Dane załączone w formularzu będą przetwarzane w okresie programu stypendialnego oraz w ciągu 
3 lat i 14 dni po jej zakończeniu. Twoje dane osobowe nigdy nie będą udostępnione podmiotom 
trzecim, w szczególności innym firmom, w jakichkolwiek celach, szczególnie marketingowych.

23. Udział w programie stypendialnym Lagunita Ardea jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 
przez dreams.ventures swoich danych osobowych w celach związanych z działalnością 
marketingową Lagunita Education. Twoje dane nigdy nie będą udostępniane podmiotom trzecim 
bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem partnerów i sponsorów Stypendium Ardea.

24. Informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych (napisane zrozumiałym językiem) możesz 
znaleźć pod adresem lagunita.education/polityka-prywatności

25. Nagroda: Nagrody pienieżne nie podlegają zwolneniu z opodatkowania, a podatek od nich 
zostanie opłacony przez organizatorów (nas).

26. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale ich niepodanie 
uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym do Stypendium Ardea. Zawsze można cofnąć 
udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami przez adres mailowy 
stypendium@lagunita.education.

27. Komisja Stypendialna Lagunita Ardea podejmie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszych 
regulaminem.

28. Zgłoszenie formularza stypendialnego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.



Skontaktuj się z nami
Lagunita Education
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa

+48 531 60 60 03, lagunita.education
(codziennie, od 8:00 do 20:09)


