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2022 Wniosek o Przyznanie
Stypendium KD Market Academics
KD Market przyzna jedną (1) nagrodę 2500 USD (dwa tysiące pięćset dolarów)
i dwie (2) nagrody 500 dolarów (pięćset dolarów amerykańskich) w celu
wyróżnienia Studentów z polskim dziedzictwem w kategorii „Academics”.
Laureat nagrody zostanie wybrany przez Komisję Stypendialną KD Market.
Wypłata nagrody zostanie przekazana Rodzicowi lub Opiekunowi Prawnemu
laureata podczas Pikniku Rodzinnego Poloniada w dniu 12 czerwca 2022 r.
UWAGA: Zwycięzcy muszą być obecni, aby odebrać nagrodę!

Kryteria kwaliﬁkacji i wyboru do rozpatrzenia:
1. Wnioskodawca musi być polskiego pochodzenia
2. Wnioskodawca musi być w 3 lub 4 klasie Liceum
3. Wnioskodawca musi być w stanie udowodnić swoje osiągnięcia w
nauce i szkole

Osoby pragnące ubiegać się o nagrodę muszą wypełnić poniższą sekcję i
podać wymagane informacje wymienione na stronie 3. Wypełnione
odpowiedzi należy odesłać do biura KD Market mieszczącego się pod
adresem 1046 S. Elmhurst Rd. Mount Prospect, IL 60056 lub e-mailem na
adres scholarship@mykdmarket.com nie później niż do niedzieli 15 maja 2022
r. (W przypadku formularzy przesłanych pocztą brane będą pod uwagę tylko
przesyłki ostemplowane przed upływem terminu). Zwycięzcy zostaną
powiadomieni telefonicznie w tygodniu 30 maja 2022 r. Aby odebrać
stypendium, zwycięzca musi być obecny podczas Pikniku Rodzinnego
Poloniady i powiadomić nas, czy będzie obecny. W przeciwnym razie traci
prawo do nagrody, a Stypendium zostanie przyznane następnemu laureatowi.
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Imię i nazwisko wnioskodawcy:

Adres:

Numer telefonu:

E-mail:

Data urodzenia:

Nazwa szkoły:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna i numer telefonu:

Proszę napisać jednostronicowy esej z odpowiedziami na pytania zawarte w
punkcie pierwszym (1) i drugim (2.) poniżej i prześlij list polecający z punktu
czwartego (4.) wraz z pakietem aplikacyjnym. Wymagany jest podpisany
formularz przetwarzania danych ze strony czwartej (4).
1. Napisz krótki esej w języku polskim i daj nam znać, dlaczego uważasz,
że powinieneś otrzymać to stypendium
2. Wymień swoje osiągnięcia w Kategorii Nagrody
3. Prześlij krótkie nagranie z wyjaśnieniem swojego polskiego
pochodzenia (w języku polskim)
4. Dołącz list polecający (jeśli jest dostępny), który wspiera Twoje działania
i osiągnięcia. Upewnij się, że list polecający zawiera Twoje imię i
nazwisko oraz adres
5. Dołącz podpisany formularz przetwarzania danych
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Przed złożeniem wniosku sprawdź:
Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania?
Czy dołączyłeś list polecający z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz
adresem?
Czy dołączyłeś krótki ﬁlm o sobie?
Czy umieściłeś swoje imię i nazwisko oraz adres na wszystkich
przesyłanych dokumentach?
Czy dołączyłeś podpisany formularz przetwarzania danych?

Dziękujemy za ubieganie się o Stypendium KD Market i Powodzenia!
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Zezwolenie na Przetwarzanie Danych i Wykorzystanie Wizerunku
przez KD Market i Poloniada
Ja, ______________________________, niniejszym udzielam KD Market i Poloniada
pozwolenia na używanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub
wyglądu jako takich, które mogą być zawarte na dowolnych obrazach,
zdjęciach, nagrania wideo, taśmy audio, nadesłany esej (w całości lub w
części), obrazy cyfrowe itp. wykonane lub wykonane na zlecenie KD Market
Scholarship. Wyrażam zgodę na to, że KD Market i Poloniada posiadają
całkowitą własność takich zdjęć itp., w tym całe prawa autorskie i mogą je
wykorzystywać w dowolnym celu zgodnym z misją edukacyjną organizacji.
Zastosowania te obejmują między innymi ilustracje, biuletyny, wystawy,
kasety wideo, przedruki, reprodukcje, publikacje, reklamy oraz wszelkie
materiały promocyjne lub edukacyjne na dowolnym znanym obecnie lub
później opracowanym medium, w tym w Internecie. Przyjmuję do
wiadomości, że nie otrzymam żadnej rekompensaty za wykorzystanie takich
zdjęć itp. i niniejszym zwalniam KD Market i Poloniada oraz jej agentów i
cesjonariuszy z wszelkich roszczeń, które wynikają lub są w jakikolwiek sposób
związane z takim wykorzystaniem . Przeczytałem i zrozumiałem tę zgodę i
zwolnienie. Wyrażam zgodę na używanie przez KD Market i Poloniada mojego
imienia i wizerunku w celu promowania programu stypendialnego KD
Market, edukacji i/lub ich działalności.
Upoważniam Komisję Stypendialną KD Market i/lub osoby gromadzące dane
do przekazywania danych lub informacji o mnie w ramach umowy z
wnioskodawcą bezpośrednio do KD Market i zrzekam się prawa do wglądu w
takie zgłoszenia.
KD Market i Poloniada mają zgodę na wykorzystanie mojego zdjęcia i
ogólnych (nieﬁnansowych) informacji w umowie wnioskodawcy w celach
reklamowych.
_________________________________________________ _________________________
Podpis wnioskodawcy

Data

Jestem rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej wymienionej powyżej.
Mam prawo do wyrażenia zgody i wyrażenia zgody na warunki tego wydania.
_________________________________________________ _________________________
Podpis rodzica lub opiekuna

Data

