ZASADY KONKURSU „SOLIDARNA SZKOŁA FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Rejestrowy pod numerem KRS
0000126602; zwana dalej „Fundacją”.
2. Cel konkursu
Celem konkursu „Solidarna Szkoła Fundacji Świętego Mikołaja” (zwanym dalej „Konkursem”) jest
uhonorowanie szkół, które zbiorą najwięcej środków na rzecz stypendiów dla uczniów w swojej
placówce w programie Stypendia św. Mikołaja.
3. Kto może wziąć udział w konkursie?
3.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich szkół, które są zgłoszone lub zgłoszą się do programu
Stypendia św. Mikołaja w trakcie trwania konkursu. Udział szkół w konkursie jest bezpłatny.
3.2. Konkurs jest prowadzony odrębnie w 4 kategoriach:
 kategoria nr 1: szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenach wiejskich i w małych miastach
(poniżej 20 tys. mieszkańców1),
 kategoria nr 2: szkoły średnie na terenach wiejskich i w małych miastach (poniżej 20 tys.
mieszkańców),
 kategoria nr 3: szkoły podstawowe i gimnazjalne w średnich i dużych miastach (powyżej 20
tys. mieszkańców),
 kategoria nr 4: szkoły średnie w średnich i dużych miastach (powyżej 20 tys. mieszkańców).
4. Czas trwania konkursu
Konkurs przeprowadzany jest w okresie 20.09.2018 r. – 19.09.2019 r.
5. Co można wygrać?
5.1. Zwycięska szkoła z końcowych list rankingowych w każdej kategorii, która uzbiera co najmniej
3500 zł, otrzyma tytuł Laureata „Solidarnej Szkoły 2019” oraz atrakcyjną nagrodę o wartości co
najmniej 1500 zł. Dodatkowo po dwie szkoły z każdej z czterech kategorii otrzymają wyróżnienia.
5.2. Fundacja zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowo nagród specjalnych poza czterema
głównymi kategoriami Konkursu.
6. Na czym polega konkurs?
6.1. Szkoły w ramach programu Stypendia św. Mikołaja aktywnie pozyskują środki na stypendia dla
swoich uczniów m.in. poprzez organizowanie zbiórek pieniędzy w postaci kwest, pozyskiwania
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darowizn od osób indywidualnych i firm. Każda Szkoła, która zgłosi się do Fundacji, może otrzymać
puszki kwestarskie, identyfikatory dla wolontariuszy, banderolki do puszek, ulotki, plakaty oraz
formularz protokołu zbiórki. Puszki i plakaty mogą być też wykonane samodzielnie przez uczniów.
Ponadto Fundacja prowadzi bezpłatne konsultacje telefoniczne na temat pozyskiwania środków.
6.2. Środki z poszczególnych akcji prowadzonych na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja w
szkołach powinny zostać wpłacone na subkonto Szkoły do 14 dni kalendarzowych po jej
zakończeniu.
6.3. Wszystkie środki zgromadzone na indywidualnych subkontach szkół, włącznie z dopłatami
przekazanymi przez Fundację, przeznaczone są w całości na stypendia lub stypendia jednorazowe
dla uczniów ze szkół będących w programie.
6.4. Szkoła poza przelaniem środków powinna przekazać do Fundacji mailowo na adres:
stypendia@mikolaj.org.pl skany protokołów z przeprowadzonych zbiórek. Wzory wymaganych
protokołów zostaną udostępnione przez Fundację na www.stypendia.mikolaj.org.pl.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
7.1. Fundacja prowadzi ranking Szkół na podstawie wysokości sumy środków zgromadzonych
na indywidualnych subkontach (w tym środki z 1% podatku za rok 2018), który publikuje
co najmniej trzy razy w trakcie trwania Konkursu na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl.
W rankingu nie uwzględnia się dopłat od Fundacji oraz środków przekazanych na podstawie
odrębnych umów z fundacją.
7.2. Ostateczne listy rankingowe i wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali
w grudniu 2019 r. oraz na stronach www.mikolaj.org.pl i www.stypendia.mikolaj.org.pl.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania nagrody
lub odmowy jej przyznania.
8.2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania Konkursu.
8.3. Regulamin programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja dostępny jest na stronie
internetowej www.stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce „O programie”.
8.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

2

