REGULAMIN
Regulamin przyznawania stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego w ramach
programu

stypendialnego

organizowanego

przez

Fundację

im.

Ryszarda

Kapuścińskiego – Herodot.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, przyznawania stypendium
twórczego im. Ryszarda Kapuścińskiego w ramach programu stypendialnego,
organizowanego przez Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot, określa
zasady Konkursu Stypendialnego oraz programu stypendialnego.
2. Fundatorem stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego, zwanego w dalszej
części

niniejszego

Regulaminu

„Stypendium”,

jest

Fundacja

im.

Ryszarda

Kapuścińskiego – Herodot z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prokuratorskiej 11 m. 2
02-074 w Warszawie, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundacją”.
3. Stypendium przyznawane jest w ramach programu stypendialnego,
realizującego założenia statutowe Fundacji.
4. Stypendium przyznawane jest w celu realizacji projektu reporterskiego (przez
projekt reporterski rozumiany jest reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie
książka reporterska).

II. Warunki uczestnictwa w programie stypendialnym
1. Program stypendialny, w ramach którego wypłacane jest Stypendium, trwa 12
(dwanaście) miesięcy, momentem jego rozpoczęcia jest zawarcie umowy stypendialnej.
2.Uczestnikami programu stypendialnego, zwanymi w dalszej części niniejszego
Regulaminu „Stypendystami”, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a nie
przekroczyły 35 roku życia w momencie przyznania im Stypendium.
3. Stypendystami mogą być zarówno obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak
i cudzoziemcy.
4. Liczba Stypendystów w okresie trwania programu stypendialnego, czyli przez
12 miesięcy, każdorazowo wynosi od 1 ( jednego) do 3 ( trzech) Stypendystów.
5. Stypendystą można zostać tylko raz.

6. Stypendysta/ci wyłaniani są w Konkursie na Stypendium.

III. Konkurs na Stypendium
1. Konkurs na Stypendium, zwany dalej „Konkursem” składa się czterech etapów.
1.1.

Etap pierwszy

a) etap pierwszy inicjuje ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów do programu
stypendialnego, zwanych dalej „Kandydatami”. Ogłoszenie odbywa się poprzez media:
radio, prasę, telewizję, internet, a także na stronie internetowej Fundacji.
b) Kandydaci, spełniający warunki uczestnictwa w programie stypendialnym,
nadsyłają w terminie do czterech tygodni od chwili ogłoszenia Konkursu, na podany
w ogłoszeniu adres Fundacji, swoją teczkę, zwaną dalej „Teczką”, składającą się z:
- CV Kandydata;
- portfolio (kserokopie lub wydruki reportaży) stanowiące odzwierciedlenie dorobku
twórczego Kandydata;
- dokładny opis wnioskowanego projektu reporterskiego zawierający:


założenia projektu;



środki i metody jego realizacji (dotyczy również środków finansowych);



przewidywany rezultat realizacji projeku;



stopień zaangażowania w realizację projektu;



zakładany przebieg realizacji projektu.

- dane kontaktowe Kandydata ( Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Fundację wyłącznie w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu).
c) opis wnioskowanego projektu reporterskiego powinien być przedstawiony przez
Kandydata w formie pisemnej nieprzekraczającej zawartością trzech stron formatu A4.
d) materiały składające się na w/w Teczkę Kandydat przesyła w formie tradycyjnej
(wydruk przesłany pocztą) na adres Fundacji - ul. Prokuratorska 11 m.2 02-074
Warszawa. W/w materiały Kandydat może również przesłać drogą mailową na adres
emailowy Fundacji wskazany na stronie internetowej Fundacji oraz w ogłoszeniu o
Stypendium.

1.2. Etap drugi
a) w ciągu czterech tygodni

od zakończenia naboru do programu

stypendialnego Kapituła Stypendium, zwana dalej „Kapitułą”, dokonuje selekcji
spośród nadesłanych Teczek, kierując się założeniami przyznawania Stypendium
określonymi w niniejszym Regulaminie oraz celami statutowymi Fundacji.
b) członkowie Kapituły sporządzają listę wybranych do dalszego etapu
Konkursu Kandydatów, zwanych dalej „Finalistami” i przedstawiają listę Zarządowi
Fundacji.
c) Zarząd Fundacji pisemnie lub/i telefonicznie zawiadamia Finalistę o jego
wyborze. Lista Finalistów zostaje podana do wiadomości publicznej.
1.3. Etap trzeci
a) członkowie Kapituły mogą spotkać się z Finalistami, o czym zainteresowane
osoby zostaną poinformowane.
b) Kapituła dokonuje wyboru Stypendysty/ów spośród Finalistów Konkursu.
c) decyzja o wyborze Stypendysty/ów zapada zwykłą większością głosów, w
przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Z głosowania
Kapituły oraz jego wyników sporządzany jest przez Członka Zarządu Fundacji
protokół, który następnie podpisują wszyscy członkowie Kapituły oraz ewentualnie
protokolant.
d) etap trzeci trwa w zależności od liczby Kandydatów do trzech tygodni.
1.4. Etap czwarty
a) 23 stycznia każdego roku ( w rocznicę śmierci patrona Fundacji) następuje
ogłoszenie Stypendysty/ów.
2. Z Konkursu wyłączone są Teczki, których autorami lub współautorami są:
a) członkowie Kapituły oraz ich osoby bliskie;
b) członkowie Rady Fundacji;
c) członkowie Zarządu Fundacji;
d) pracownicy Fundacji;
e) laureaci Stypendium z poprzednich edycji programu stypendialnego.
3. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania Teczek do Konkursu są:
a) autorzy Teczek;

b) członkowie Kapituły;
c) członkowie Rady Fundacji;
d) wyższe uczelnie;
e) fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje reprezentujące młodych twórców;
f) inne podmioty mogą dokonywać w uzasadnionych wypadkach zgłoszeń Teczek.
IV. Kapituła
1. Wybór Kapituły, liczebność, kadencja.
1.1 Kapituła składa się z 3 do 7 Członków, w tym z jej Przewodniczącego.
Członkowie Kapituły powoływani są na okres 3 lat w drodze jednomyślnej uchwały
Zarządu Fundacji.
1.2 Członek Kapituły może zostać ponownie powołany do składu Kapituły
dowolną ilość razy.
1.3 Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na
którą został powołany, chyba że działania przez niego podejmowane w sposób rażący są
sprzeczne z założeniami statutowymi Fundacji. W/w przypadkach decyzja o odwołaniu
Członka Kapituły następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.
1.4 Członkostwo w Kapitule ustaje w chwili złożenia przez Członka Kapituły
rezygnacji, utraty przez niego w pełni zdolności do czynności prawnych lub z chwilą
śmierci Członka Kapituły. Członkostwo w Kapitule jest uprawnieniem osobistym i nie
podlega dziedziczeniu.
1.5 W przypadku wskazanym w pkt. 1.4 Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały powołuje nowego Członka Kapituły.
1.6 Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły.

V. Stypendium
1. Stypendium przyznawane jest na okres 12 ( dwunastu) miesięcy, w ciągu
których Stypendysta zobowiązuje się do pracy nad projektem reporterskim.
2. Kwota Stypendium wynosi 30.000,00 złotych ( trzydzieści tysięcy złotych) i
przyznawana jest w dwóch transzach po 15.000,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych)
wypłacanych przez Zarząd Fundacji Stypendyście.

3.Wypłata Stypendium następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej przez
Zarząd Fundacji ze Stypendystą, w której zawarte są również postanowienie dotyczące
przebiegu programu stypendialnego w okresie 12 ( dwunastu ) miesięcy od przyznania
Stypendium.
VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcie uchwały przez
Zarząd Fundacji.

