
   

     

 

 

Szanowni Państwo,  
 

 

 

  

 

Chcemy polecić Państwa uwadze trwającą kwalifikację stypendialną na 

bezpłatny udział w rejsie mentoringowym organizowanym we współpracy 

z mentorami ze światowych uniwersytetów (Harvard, Oxford, Cambridge). 

Uprzejmie prosimy tę informację przekazać uczniom oraz wychowawcom 

Państwa Szkoły. 

 

Celem Kwalifikacji jest wspieranie uzdolnionej młodzieży licealnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z mniejszych 

ośrodków miejskich i wsi, aby walczyć z wykluczeniem materialnym i 

wspierać ich rozwój. 

 

Zgłoszenia do 24 czerwca 2019. Udział jest darmowy. Więcej informacji: 

https://rejsmentoringowy.pl/ 

 

Przy ocenie Aplikacji uwzględnia się następujące kryteria:  

1. oceny końcoworoczne (do 15 pkt za to kryterium), 

2. osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym (do 30 pkt za to kryterium), 

3. działalność pozaszkolna, w szczególności charytatywna, sportowa, 

naukowa, kulturalna lub artystyczna (do 30 pkt za to kryterium), 

 

http://42okl.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Lw3m8c91NJb-jMLOfnrMrlUNT5HZWen0YkCBGlNcH8KJse4MrqDVE0u7ZhiGBhIOrCeTPHhtkB-fbWWPOs5DlPuo2LEsdb5I21Mt4E7Ct86JnAfCZcWxN9nDpXDL7qroaVy9__CkCouxLOcrCGCe2muD_I3csYNkgVMuTA


 

4. wysoki potencjał rozwojowy (do 20 pkt za to kryterium), 

5. liczba mieszkańców miejscowości (do 15 pkt za to kryterium), 

6. średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (do 30 pkt za to 

kryterium). 

  
  

 

  

     

 

  

Wakacyjny rejs mentoringowy to niepowtarzalna okazja, by podczas 

żeglarskiej przygody zdobyć umiejętności i wiedzę, która pomoże 

uczestnikom dostać się na najlepsze światowe uniwersytety. Doświadczeni 

mentorzy z wiodących uczelni w USA i Wielkiej Brytanii, którzy będą 



 

towarzyszyć uczestnikom w trakcie rejsu, wyjaśnią szczegóły dotyczące 

procesu aplikacyjnego, a także odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości, 

pomagając rozpoznać mocne strony i dokonać najlepszego wyboru. 

 

Wyjazd ma charakter stypendialny, dlatego jego koszt zostanie pokryty 

dla uczestników w całości! Stypendystów czekają także inne atrakcje - 

szkolenie żeglarskie na jachtach najwyższej klasy, przejażdżka skuterem 

wodnym lub motorówką, holowanie w kole. A wszystko to w niepowtarzalnej 

mazurskiej scenerii. Zachęcamy aplikować już dziś na: 

https://rejsmentoringowy.pl/aplikuj 

 

Rejs mentoringowy przeznaczony jest dla uczniów liceum w wieku 16-19 lat i 

odbędzie się w dniach 3-10 sierpnia 2019. Uczestnicy zostaną wyłonieni w 

trakcie dwuetapowej kwalifikacji - osoby zakwalifikowane do drugiego etapu 

wezmą udział w rozmowach przed komisją stypendialną. Zgłoszenia do 

kwalifikacji przyjmujemy do 24 czerwca. 

 

Więcej informacji o rejsie mentoringowym tutaj: https://rejsmentoringowy.pl/ 

   

  

Z żeglarskimi pozdrowieniami, 

  

Organizatorzy 

Fundacja im. Ludwika Rajchmana 
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