
 

Regulamin Programu Stypendialnego Ex Ante 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1.1.	  Stypendium	  stanowi	  formę	  pomocy	  materialnej	  dla	  najzdolniejszej	  
i	  najbardziej	  aktywnej	  młodzieży	  z	  terenu	  całej	  Polski,	  chcącej	  wziąć	  udział	  
w	  kursach	  edukacyjnych	  Ex	  Ante;	  
1.2.	  Stypendium	  jest	  przeznaczone	  dla	  uczniów	  szkół	  ponadgimnazjalnych,	  
którzy	  podczas	  nauki	  w	  szkole	  wykazali	  się	  szczególnymi	  uzdolnieniami,	  
osiągnięciami	  i	  aktywnością;	  
1.3.	  	  Liczba	  Stypendiów	  jest	  ograniczona;	  
1.4.	  Każdy	  uczestnik	  może	  wziąć	  udział	  tylko	  w	  jednym	  kursie.	  

 

 

§2 
Kandydaci do Stypendium 

2.1.	  Do	  ubiegania	  się	  o	  przyznanie	  Stypendium	  uprawnione	  są	  osoby	  spełniające	  
łącznie	  następujące	  kryteria:	  
2.1.1.	  Są	  uczniami	  szkół	  ponadgimnazjalnych,	  
2.1.2.	  Wykazują	  się	  dobrymi	  wynikami	  w	  nauce	  i	  uzyskali	  średnią	  ocen	  
na	  świadectwie	  szkoły	  ponadgimnazjalnej	  minimum	  4.5	  	  
2.1.3.	  Wykazują	  się	  aktywnością	  pozaszkolną,	  
2.1.4.	  Znajdują	  się	  w	  trudnej	  sytuacji	  materialnej,	  
2.1.5.	  Ich	  miesięczny	  dochód	  netto	  na	  osobę	  w	  rodzinie	  nie	  przekracza	  1000	  zł	  
za	  okres	  ostatnich	  dwóch	  lat	  podatkowych.	  

 
 

§3 
Tryb przyznawania Stypendium 

	  
3.1.	  Podstawą	  ubiegania	  się	  o	  Stypendium	  jest	  zarejestrowanie	  się	  oraz	  złożenie	  
przez	  kandydata	  wniosku	  w	  formie	  elektronicznej	  na	  stronie	  internetowej	  	  
(exante.edu.pl).	  Wniosek	  należy	  wypełnić	  on-‐line;	  
3.2.	  Do	  wniosku,	  o	  którym	  mowa	  w	  punkcie	  3.1.	  niniejszego	  Regulaminu,	  należy	  
dołączyć	  w	  formie	  elektronicznej:	  
3.2.1.	  Samodzielnie	  napisany	  esej	  na	  temat	  „Trudny	  wybór“	  (rozwinięty	  według	  
koncepcji	  kandydata),	  esej	  nie	  powinien	  przekraczać	  trzech	  stron	  
znormalizowanego	  maszynopisu	  (tj.	  1800	  znaków	  =	  jedna	  str.),	  



3.2.2.	  Co	  najmniej	  jeden	  list	  rekomendacyjny	  poświadczający	  osiągnięcia	  
i	  aktywność	  kandydata;	  wskazane	  jest	  złożenie	  większej	  liczby	  listów	  
rekomendacyjnych,	  jednak	  nie	  więcej	  niż	  trzech;	  
3.3.	  	  Ostateczny	  termin	  składania	  wniosków	  upływa	  z	  dniem	  23	  czerwca	  2014	  r.;	  
3.4.Komisja	  Stypendialna	  ocenia	  nadesłane	  wnioski	  oraz	  wybiera	  najlepsze	  
z	  nich;	  
3.5.	  Wybrane	  osoby	  zostaną	  poinformowane	  drogą	  mailową	  w	  dniu	  
30	  czerwca	  2014	  r..	  
	  
	  

 

Postanowienia końcowe 

4.1.	  Wszelkie	  pytania	  dotyczące	  Konkursu	  należy	  kierować	  na	  adres:	  
info@exante.edu.pl	  lub	  pod	  numer	  telefonu:	  +48	  669	  571	  660;	  
	  
4.2.	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmiany	  niniejszego	  regulaminu.	  
	  
	  
	  


