
 
 
 
 

 

 

Warszawa, 24.09.2020 r. 

IT SOLUTIONS JAMANO sp. z o.o. sp. k. 

ul. GEN. KLEMENSA STANISŁAWA RUDNICKIEGO 1/84   

01-858 WARSZAWA 

KRS 0000627633 

Organizator Konkursu: 

„Razem dla innych – ruch studencki XXI wieku” 

 

Jego Magnificencja Rektor 

 

Magnificencjo, 

 w imieniu IT SOULTION JAMANO sp. z o.o. sp. k. (JAMANO) zwracam się z serdeczną prośbą  

o objęcie patronatem oraz promocję wśród Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Państwa Uczelni 

organizowanego przez nas konkursu skierowanego do studentów.  

Konkurs opiera się na kilku filarach – pierwszym i najważniejszym jest podkreślenie i docenienie,  

że w trudnych czasach pandemii studenci realizują projekty i działania, których realizacja stała 

dotychczas „pod znakiem zapytania”. Wierzymy, że umiejętność walczenia o swoje, często wbrew 

trudnościom, powinna być nagrodzona. Drugim, ważnym elementem jest chęć nagłośnienia i promocji 

wśród studentów działań Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.  

Niniejszy konkurs składa się z 4 kategorii: 

1. INICJATYWA STUDENCKA 2020 

2. AKCJA STUDENCKA 2020 

3. ARTYKUŁ NAUKOWY 2020 

4. POMOC NAUKOWA ROKU 2020 

Suma nagród w konkursie sięga 15.000 złotych. Jest to podstawowa pula nagród, do której dołączać 

będą kolejni Sponsorzy. 

W imieniu JAMANO zapraszam na stronę internetową konkursu – www.jpclub.pl/konkurs,  

jak i do zapoznania się z działalnością Just Profits Club – klubu studenckiego organizującego bezpłatne 

szkolenia, zniżki dla studentów czy realizującego zwroty dla studentów, którzy ubezpieczą się na swoich 

uczelniach. Wierzymy, że wsparcie, pomoc, promocja współpracy, pomagania sobie i dbania o siebie 

jest wartością, która łączy. Wszystkie działania Klubu, w tym udział w konkursie, są całkowicie 

bezpłatne i nie wymagają jakichkolwiek opłat ani składek członkowskich. Działanie ma charakter  

pro publico bono i jest finansowany ze środków organizatora i sponsorów konkursu. 

 

http://www.jpclub.pl/konkurs


 
 
 
 

 

 

Zwracam się do Magnificencji o objęcie patronatem Konkursu oraz promocję wśród studentów,  

aby jak najwięcej kół i organizacji studenckich mogło w nim wziąć udział. Pragnę podkreślić, że Gala 

finałowa konkursu przewidziana jest na dzień 6 grudnia 2020 roku w Warszawie, zależnie od rozwoju 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

 

Dodatkowo pragniemy przeprosić za niefortunne sformułowanie, które mogło sugerować związek 

wniosku o udostępnienie informacji publicznych wysłanego 14.09.2020 r. drogą elektroniczną,  

z Parlamentem Studentów RP. Patronat Parlamentu Studentów RP dotyczy wyłącznie wspomnianego 

konkursu, PSRP nie było inicjatorem wspomnianego wniosku ani nie zostało poinformowane o jego 

wysłaniu. Jeszcze raz przepraszamy.  

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Wus, Prezes Zarządu 

 

 

 

 


