
 
 

Zarządzenie nr 25/2020 

 

Rektora 

Collegium Da Vinci w Poznaniu 

z dnia 20 maja 2020 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Da Vinci 

 

§ 1 

Wprowadzam jako obowiązujący Regulamin Stypendium Da Vinci, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 25/2020 z dnia 20 maja 2020 roku  

 
 

Regulamin przyznawania Stypendium Da Vinci w roku akademickim 2020/2021  
w Collegium Da Vinci. 

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

CDV -  uczelnia wyższa Collegium Da Vinci w Poznaniu. 

Kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I lub II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne realizowane 
w roku akademickim 2020/2021.  

Student  - osoba, która posiada status studenta studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub 
niestacjonarnych, realizowanych w roku akademickim 2019/2020 przez CDV 

Stypendysta – Student lub Kandydat, któremu przyznane zostało Stypendium Da Vinci. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, określa zasady i tryb przyznawania Stypendium Da Vinci oraz określa zasady 
przeprowadzenia konkursów dodatkowych.  

2. Stypendium  Da Vinci,  zwane  dalej  Stypendium,  ma  na celu wspieranie szczególnie utalentowanych 
obecnych studentów oraz kandydatów planujących rozpocząć naukę w roku akademickim 2020/2021 
poprzez udzielenie im pomocy materialnej w trakcie studiów na dowolnym kierunku studiów  I  stopnia 
lub II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzonych w Collegium Da Vinci. 

3. Stypendium przyznaje się przynajmniej jednemu studentowi oraz przynajmniej jednemu kandydatowi,  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 regulaminu. CDV zastrzega sobie możliwość wybrania maksymalnie trzech 
laureatów konkursu w przypadku, gdy poziom przesłanych prac będzie zbliżony.  

4. CDV zastrzega sobie możliwość wybrania mniejszej liczby osób w przypadku, gdy poziom prac będzie 
niezadowalający oraz  przeprowadzenia dodatkowej tury konkursu we wrześniu 2020 r. celem 
wyłonienia kolejnych Stypendystów. 

5. Stypendium Da Vinci przyznawane jest przez CDV ze środków ufundowanych przez Piotra Voelkela i 
Mariana Marka Przybylskiego, założycieli Collegium Da Vinci. 

 

§ 2 

Warunki ubiegania się o Stypendium 

1. O Stypendium mogą ubiegać się:  
a) Studenci semestrów I-IV studiów I stopnia w CDV,  
b) Studenci semestrów V-VI studiów I stopnia, którzy są kandydatami studiach II stopnia w Collegium Da 

Vinci,  
c) Studenci semestrów I-II studiów II stopnia w CDV,  
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d) Kandydaci, którzy spełniają kryteria zgodne z zasadami  rekrutacji  obowiązującymi w Uchwale Senatu 
Collegium Da Vinci z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków rekrutacji i limitów przyjęć na rok 
akademicki 2020/2021, w szczególności: wypełnili internetowy formularz rekrutacyjny dostępny na 
stronie www.cdv.pl oraz dostarczyli do Collegium Da Vinci w Poznaniu komplet dokumentów 
rekrutacyjnych na studia,   wskazanych w Uchwale Senatu Collegium Da Vinci z dnia 24 kwietnia 2019 
roku w sprawie warunków rekrutacji i limitów przyjęć na rok akademicki 2020/2021. 

2. Kompletny wniosek o  przyznanie Stypendium zawiera: 
a) prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu; 
b) pracę konkursową w postaci filmu nagranego dowolną techniką o długości nieprzekraczającej 180 

sekund pt. „Arte Scienza – połącz logikę z wyobraźnią” wraz z podpisaną deklaracją stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych  osobowych oraz zapoznaniu się i 
akceptacji niniejszego Regulaminu – zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr  3 do 
Regulaminu. 

3. Kompletny wniosek należy dostarczyć do Collegium Da Vinci do dnia 18 sierpnia 2020 roku (włącznie): 
Wniosek można dostarczyć: 
a) pocztą tradycyjną na adres Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań z dopiskiem: 

Stypendium DA VINCI (pokój R034). W takim wypadku film konkursowy należy umieścić na nośniku 
cyfrowym i załączyć do nadanej przesyłki. O dacie dostarczenia decyduje data wpływu przesyłki do 
Collegium Da Vinci.  

b) poczta elektroniczną na adres: ciekawi@cdv.pl (tytuł wiadomości: Stypendium DA VINCI) poprzez 
umieszczenie na dysku wirtualnym umożliwiającym pobranie skanów dokumentów stanowiących 
załącznik 1, 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu  oraz pracy konkursowej. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostawiane będą bez rozpoznania. Za wniosek 
niekompletny uważa się również brak możliwości pobrania filmu przez Komisję w przypadku jego 
umieszczenia na dysku wirtualnym. 
 

§ 3 

Ocena prac konkursowych 

1. Przyznanie stypendium następuje na podstawie oceny filmu konkursowego.  
2. O przyznaniu Stypendium decyduje Komisja Stypendium Da Vinci, w skład której wchodzą: członkowie 

Grupy Filmowej Darwin: 
a) Marek Hucz 
b) Jan Jurkowski 
– z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Rektor uprawniony jest do zmiany składu Komisji w każdym czasie. 
4. Wszystkie filmy konkursowe oceniane są anonimowo. Komisja oceniając dany film bierze pod uwagę 

przede wszystkim poziom twórczego opracowania tematu, poprawność językową, techniczną, w tym 
zachowanie zalecanej długości filmu, a także wartość artystyczną filmu. Każdy film zostanie oceniony 
przez każdego z członków Komisji. 

5. Stypendium zostanie przyznane autorom najwyżej ocenionych filmów konkursowych - przynajmniej 
jednemu obecnemu studentowi oraz jednemu kandydatowi. 

6. W przypadku kandydata, warunkiem przyznania Stypendium jest wpis kandydata na listę studentów 
Collegium Da Vinci oraz złożenie ślubowania. 
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7. Lista Stypendystów zostanie ogłoszona do dnia 28 sierpnia 2020 roku na stromnie www.cdv.pl. 
8. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§ 4 

Wypłata i rozliczenie Stypendium 

1. Stypendium stanowi kwotę w wysokości 8 400 zł brutto i przyznawane jest na jeden rok akademicki.  
2. Na kwotę Stypendium składa się kwota 7 560 zł wypłacana Stypendyście oraz kwota 840 zł 

przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego. Płatnikiem podatku jest CDV. 
3. CDV wypłaca Stypendium Stypendyście w 12 ratach na konto wskazane przez Stypendystę. 
4. W przypadku zaległości Stypendysty wobec CDV w zapłacie jakichkolwiek należności, CDV uprawniona 

będzie do potrącenia zaległości z kwoty Stypendium do czego Stypendysta nieodwołalnie upoważnia 
CDV. 

5. Rektor może cofnąć Stypendium w przypadku: 
a) naruszenia przez Stypendystę przepisów obowiązujących w CDV lub w przypadku popełnienia przez 

Stypendystę czynu uchybiającego godności studenta, w szczególności w przypadku otrzymania 
przez Stypendystę kary dyscyplinarnej; 

b) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 
c) jeżeli informacje lub oświadczenia złożone we wniosku o Stypendium, w tym w szczególności 

w załączniku nr 2, okażą się niezgodne z prawdą. 
6. Rektor cofa Stypendium w przypadku:  

a) skreślenia Stypendysty z listy studentów Collegium Da Vinci; 
b) Stypendysta będący Kandydatem nie podejmie studiów w Collegium Da Vinci. 

7. W przypadku cofnięcia Stypendium, na zasadach wskazanych w ust. 3 lub 4 powyżej regulaminu, 
Stypendium uznaje się za nieprzyznane, a Stypendysta zobowiązany będzie do zwrotu wypłaconych 
kwot składających się na Stypendium w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Rektora o cofnięciu 
Stypendium. 

 

§ 5 

Konkursy dodatkowe 

1. Równocześnie z konkursem, na podstawie którego przyznawane jest Stypendium Osoby, organizowane 
są, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, następujące konkursy dodatkowe (dalej: Konkursy): 
a) konkurs „2K4K film rental”, którego organizatorami są CDV oraz Wacław Mączyński 
b) konkurs „Papaya Films”, którego organizatorami są CDV oraz Papaya Films Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 
c) konkurs „SQMStudio Pietrowski s.j.”, którego organizatorami są CDV oraz SQMStudio Pietrowski s.j. z 

siedzibą w Poznaniu 
2. Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie osoby ubiegające się o przyznanie Stypendium, które są 

Kandydatami na studia na kierunku „Kreatywna Produkcja Wideo”.  
3. Każdy z Konkursów trwa od dnia publikacji niniejszego Regulaminu na stronie www.cdv.pl do dnia 18 

sierpnia 2020 r.  
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4. Warunkiem uczestnictwa w którymkolwiek z Konkursów jest złożenie kompletnego i prawidłowego 
wniosku o przyznanie Stypendium oraz złożenie na wniosku oświadczenia o chęci przystąpienia do 
Konkursu. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

5. Nagrodami w Konkursach są: 
a) W konkursie „2K4K film rental” – nagroda w postaci vouchera o wartości 1.500 zł umożliwiającego 

wypożyczenie sprzętu filmowego na realizację autorskiego projektu w wypożyczalni 2K4K rental 
(www.2k4k.pl); fundatorem nagrody jest Wacław Mączyński 

b) W konkursie „Papaya Films” – nagroda w postaci vouchera o wartości 2.000 zł umożliwiającego udział 
w warsztatach z oferty Papaya Films Academy o tematyce: produkcja reklamowa, postprodukcja, 
reżyseria, montaż, fotografia lub formy na SM; fundatorem nagrody jest Papaya Films Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie 

c) W konkursie „SQMStudio Pietrowski s.j”, właściciela marki how how – nagroda w postaci vouchera o 
wartości 1.000 zł na usługi w zakresie color gradingu, obejmujące wizytę w studiu fundatora; 
fundatorem nagrody jest SQMStudio Pietrowski s.j. z siedzibą w Poznaniu 

6. Wartość każdej z nagród o których mowa w ust. 5 podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7. Nagrody przyznają, spośród osób uczestniczących w danym Konkursie fundator (w konkursie o którym 
mowa w ust. 1 lit. a) lub przedstawiciel fundatora (w konkursach o których mowa w ust. 1 lit. b i c), mając 
na uwadze wartość artystyczną filmu i jego poziom techniczny. Wszystkie filmy konkursowe oceniane są 
anonimowo. 

8. W przypadku braku zgłoszeń lub niskiego poziomu merytorycznego zgłoszonych prac, Organizatorzy 
każdego z Konkursów mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody.  

9. Żadna z nagród w Konkursach nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. 
Uczestnicy Konkursów nie mogą przenieść prawa do uzyskanych nagród na osoby trzecie. CDV ani 
fundatorzy nagród nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących 
po stronie zwycięzcy, za błędnie dokonane zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie ani za problemy w 
funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej. W przypadku, 
gdy nagrodzony uczestnik odmawia przyjęcia lub nie może przyjąć nagrody, Organizatorzy danego 
konkursu mogą zdecydować o jej przyznaniu innemu z uczestników. 

10. CDV ogłasza wyniki Konkursu razem z listą Stypendystów, o której mowa w §3 ust. 7. 
11. Osoba uczestnicząca w Konkursie poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa w ust. 4 wyraża zgodę 

na przetwarzanie jej danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania 
Nagrody. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest CDV. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych niezbędnych do realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu 
oraz przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie. W 
zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie stosuje się obowiązujące w CDV akty wewnętrzne 
dotyczące bezpieczeństwa i zasad przetwarzania danych osobowych. 

12. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych Uczestników zawiera Polityka Prywatności, 
stanowiąca Załącznik nr 5 do Regulaminu. 

13. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać mailowo na adres 
ciekawi@cdv.pl, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, z tymże reklamacje dotyczące wyników 
Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu przez CDV. Każda 
reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji.  CDV rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.  
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Rektor CDV ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania 
sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 

2. Do wszystkich spraw związanych ze Stypendium i Konkursem właściwe jest prawo polskie. Wszelkie 
spory wynikłe w związku z postepowaniem o przyznanie Stypendium lub Konkursem rozpoznawane 
będę przez właściwe miejscowo polskie sądy.   

3. Regulamin Stypendium jest dostępny na stronie internetowej: www.cdv.pl 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium. 
2. Wzór deklaracji o autorstwie pracy oraz udzieleniu licencji. 
3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne oświadczenia. 
4. Wzór zgody na udział w Konkursie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


