REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO „HORYZONTY
ARDAGH”
Program stypendialny „Horyzonty Ardagh” to autorski program firmy Ardagh Glass S.A., który
daje szansę i wsparcie w rozwoju uzdolnionym uczniom, mieszkającym w powiatach:
gostyńskim, pilskim oraz wyszkowskim.
Ardagh Glass S.A. daje gwarancję finansową, iż wszyscy stypendyści Programu będą
otrzymywać przyznane im stypendium przez okres objęty Programem pod warunkiem
uzyskiwania dobrych efektów, zaangażowania społecznego i przestrzegania zasad
Regulaminu.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki rekrutacji oraz
zasady udziału w programie stypendialnym „Horyzonty Ardagh”, zwanym dalej
„Programem”.
2 Przyjęcie do Programu następuje w drodze rekrutacji ogłaszanej publicznie − na stronie
internetowej: horyzontyardagh.pl.
3 Termin otwarcia naboru do Programu i nadsyłania zgłoszeń zamieszczony jest na
wspominanej Stronie.
4 Warunkiem uczestnictwa w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji
opisanego w §.3 poniżej.
5 Do programu kwalifikuje się troje uczniów na dany rok szkolny – po jednym dla każdego
z powiatów, o których mowa wyżej.
6 Absolwent Programu nie może ubiegać się o ponowny udział w Programie.
7 Natomiast Kandydat do Programu, który otrzymał listowną odmowę przyznania
stypendium w danym roku, może ponownie starać się o stypendium w kolejnych
latach, jeśli spełnia warunki określone w §2 poniżej.
8 Za realizację Programu odpowiada Ardagh Glass S.A. oraz rozstrzyga ostatecznie
w kwestiach spornych związanych z realizacją Programu.
9 Kandydatami do Programu nazwani są uczniowie ubiegający się o przyjęcie do
Programu na podstawie zgłoszonego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym na
zasadach określonych w §3.
10 Uczestnikami Programu nazwani są uczniowie, którzy przyznano Stypendium.
11 Natomiast Absolwentami Programu nazwani są uczniowie, którzy jako Uczestnicy
Programu uzyskali pełną kwotę stypendium tj. 10 000 zł netto.
§2
Kryteria naboru
1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:

a. klas 7 i 8 szkół podstawowych
b. szkół ponadpodstawowych do ukończenia 20 roku życia.
którzy:
• wykazują wyjątkowe zdolności w dziedzinach: sportowych,
plastycznych, literackich, muzycznych, obejmujących nauki ścisłe jak:
chemię, biologię, matematykę, fizykę. Dopuszcza się przyznanie
stypendium spoza wymienionych wyżej dziedzin, jeśli kandydat do
stypendium wykaże się wybitnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie.
• chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację.
• są zaangażowani społecznie, lubią pomagać innym.
2. Kandydaci do Programu są objęci zasadami regionalizacji co oznacza, że kandydaci:
a. zamieszkujący na stałe powiat gostyński aplikują do Programu dedykowanemu
powiatowi gostyńskiemu
b. zamieszkujący na stałe powiat pilski aplikują do Programu dedykowanemu
powiatowi pilskiemu a
c. zamieszkujący na stałe powiat wyszkowski aplikują do Programu
dedykowanemu powiatowi wyszkowskiemu.
§3
Rekrutacja
1. Warunkiem przystąpienia do udział w procesie rekrutacyjnym przez osoby wskazane
w §2 jest zgłoszenie poprzez:
a. wypełnienie do dnia 15.06.2022 danego roku formularza rekrutacyjnego online
za pośrednictwem strony internetowej horyzontyardagh.pl i według
wytycznych zamieszczonych na stronie.
b. przesłanie wraz ze zgłoszeniem Rekomendacji nauczyciela/trenera na temat
ucznia dostarczana za pomocą formularza pobranego na Stronie jak wyżej.
2. Wypełniając wniosek rekrutacyjny kandydat powinien szczególną uwagę zwrócić na
podanie informacji dotyczących dotychczasowych osiągnięć i wyróżnień wynikających
z rozwijania swojej pasji.
§4
Prace Komisji Stypendialnej
1. Każdego roku powoływane są trzy komisje Stypendialne, utworzone odrębnie dla
każdej lokalizacji. W składy poszczególnych komisji wchodzą:
a. Komisja w Gostyniu:
 Dyrektor Zakładu Ardagh Glass w Gostyniu – Przewodniczący
 Specjalista ds. Employer Brandingu Ardagh Glass – Członek
 Przedstawiciel Działu Personalnego Ardagh Glass -Członek
b. Komisja w Ujściu:
 Dyrektor Zakładu Ardagh Glass w Ujściu - Przewodniczący
 Specjalista ds. Employer Brandingu Ardagh Glass – Członek
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 Przedstawiciel Działu Personalnego Ardagh Glass -Członek
c. Komisja w Wyszkowie:
 Dyrektor Zakładu Ardagh Glass w Wyszkowie – Przewodniczący
 Specjalista ds. Employer Brandingu – Członek
 Przedstawiciel Działu Personalnego Ardagh Glass – Członek
Każda z Komisji obraduje w siedzibie Ardagh Glass w danej lokalizacji.
Po otrzymaniu pełnego kompletu wymaganych dokumentów Komisje przystępują do
ich analizy i oceny pod względem zgodności z kryteriami określonymi w §2.
O przyznaniu stypendium Kandydat zostanie poinformowany listownie.
Kandydat, któremu zostaje przyznane stypendium i po podpisaniu Umowy
Stypendialnej staje się automatycznie Uczestnikiem Programu.
Kandydaci, którzy nie otrzymali stypendium zostają powiadomieni o odmowie
przyznania stypendium drogą mailową na adres podany we wniosku aplikacyjnym.
§5

1.
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3.

4.

Zasady wypłaty stypendium
Stypendium wynosi 1000 zł netto miesięcznie i jest przyznawane na okres danego roku
szkolnego tj. od września do czerwca następnego roku.
Ardagh Glass S.A. jest zobowiązane opłacić także zaliczkę na podatek dochodowy od
wypłacanego Uczestnikowi Programu Stypendium.
Stypendium jest wypłacane na podstawie Umowy Stypendialnej zawartej pomiędzy
Ardagh Glass a stypendystą lub pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem w przypadku
niepełnoletniego Uczestnika Programu.
Stypendium jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany w Umowie Stypendialnej.
§6
Rezygnacja z programu

1. Uczestnikom programu przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie
w dowolnym okresie trwania Umowy Stypendialnej bez konieczności zwracania
środków otrzymanych do momentu rezygnacji.
2. O rezygnacji Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować Ardagh Glass S.A. na
piśmie, listownie lub mailowo.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w programie oznacza zaprzestanie finansowania Uczestnika
przez Ardagh Glass S.A. od następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji
§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych
postanowień Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane Regulaminem rozstrzygane są przez Ardagh Glass S.A.

3. Ardagh Glass S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym
poinformuje na Stronie Internetowej.
4. Zmiana składu poszczególnych członków Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 4
nie stanowi zamian treści Regulaminu.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie.
6. Zgłoszenie do Programu w sposób przewidziany w §3 jest równoznaczne
z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na Stronie.
§9
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna
Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy osób fizycznych ubiegających się o stypendium
w ramach Programu stypendialnego „Horyzonty Ardagh”.
Na podstawie Art. 13 i Art.14 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 (RODO) informujemy, że:
1) Informacje podstawowe:
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ardagh Glass S.A. 63-800 Gostyń
ul. Starogostyńska 9;
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon +48 65/5728506 mail:
plgos.rodo@ardaghgroup.com lub privacy@ardaghgroup.com ;
c) Celem przetwarzania Pani/a danych osobowych jest zawarcie umowy stypendialnej
oraz wypełnienie obowiązków wnikających z zawarcia tej umowy w związku z art.6
ust.1 lit. b RODO oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
d) Przetwarzane będą dane identyfikacyjne i kontaktowe.
e) Odbiorcami danych osobowych są firmy świadczących usługi na rzecz administratora,
audytorzy, kontrolerzy i właściwe organy podatkowe;
2) Inne informacje:
a) Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie
przez okres wymaganego dostępu do tych danych wynikający z przepisów ustawy
o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
b) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

c)
d)
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przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (art. 6.1.a lub 6.1.b przy
przetwarzaniu automatycznym);
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonania
obowiązków ciążących na administratorze a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie
umowy.
Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, twoje dane zostały nam udostępnione przez twoich
rodziców lub opiekunów prawnych.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

