
Opis stypendium

Wszystkie kierunki studiów 1300 Złotych miesięcznie Zgłoś się online

Oszczędzanie przygnębia i powoduje zły humor? Wcale nie - tak mówią nie tylko nasze badania: Kto jest zdyscyplinowany każdego dnia,
ten jest w życiu bardziej zadowolony. Prosto podsumowując: Kto oszczędza, ten zyskuje.

Zwłaszcza studenci dysponują małym budżetem, by przeżyć miesiąc. Tutaj oprócz samodyscypliny, czy kreatywności w oszczędzaniu
można dołączyć: zaawansowane systemy pożyczania i kserowania książek, życie z kuponem rabatowym czy DIY zamiast kupowania - z
tymi sprytnymi pomysłami często łatwiej, niż z wypchanym portfelem.

Tak sądzimy: Oszczędzanie jest ważną zaletą. Dlatego european-funding-guide.eu wraz z Mojekupony.pl szukają najbardziej oszczędnych
polskich studentów. Jeśli w swoim życiu zaoszczędziłeś trochę pieniędzy i chcesz nam zdradzić swoją tajemnicę, to zostań naszym
stypendystą. Aplikuj na Stypendium 2017.

Stypendium obejmuje

1300 Złotych miesięcznie Płatna praktyka

Każdy z trzech stypendystów otrzyma 1300 Złotych miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Oprócz tego istnieje możliwość rozwoju własnej
wiedzy z oszczędzania podczas płatnej praktyki w MojeKupony.pl (Wynagrodzenie ok. 13000 Złotych).

Jak mogę wziąć udział?

Opowiedz nam coś o Twojej osobie, co robisz by być najbardziej oszczędnym studentem w Polsce. 
Możesz do tego nagrać krótki film LUB napisać tekst.
Twoje zgłoszenie na bieżący rok wyślij na adres stypendium@sparheld.de do 30.09.2017
lub załącz pliki poniżej.



Wyślij film 
(maksymalnie 1 minuta)

Napisz tekst 
(maksymalnie 1000 słów)

Wyślij swoje zgłoszenie na
stypendium@sparheld.de

Jury zdecyduje
o najlepszych pracach

Co musi zawierać moje zgłoszenie?

Formularz zgłoszeniowy: Wypełnij Formularz zgłoszeniowy z podstawowymi informacjami dotyczącymi Twojej osoby.

Film lub tekst: Nakręć krótki film LUB napisz tekst, w którym się przedstawisz i wyjaśnisz, dlaczego to właśnie Ty jesteś najbardziej
oszczędnym studentem w Polsce.

Twój film możesz umieśić na dowolnym portalu wideo (Youtube czy Vimeo). Link do twojego filmu musi być podany bezpośrednio w
formularzu i być możliwy do skopiowania.

Prześlij nam podpisany formularz zgłoszeniowy na stypendium@sparheld.de.

Załącznik może mieć maksymalnie 2 MB wielkości.

Dołącz

Zgłoś się do stypendium
Formularz kontaktowy


