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Vilnius 

Kastu stipendijos studijoms Anglijoje skyrimo konkurso nuostatos 

Patvirtinta 

 

1. Konkurso organizatorius – Kastu International. 
2. Konkurso prizas – 20 vienkartinių stipendijų po 200 Eur (iš viso – 20 laimėtojų). 
3. Norint laimėti Kastu stipendiją studijoms Anglijoje, studentas privalo: 

➢ Užpildyti ir atsiųsti Kastu elektroninę stojimo anketą, esančią tinklapyje 
www.kastu.lt 

➢ Pateikti elektroninę stojimo anketą tik į Kastu atstovaujamus partnerių 
universitetus Anglijoje, kurie išvardinti tinklapyje  www.kastu.lt (iš viso - 51 
Anglijos universitetas). 

➢ Studentas gali vienu metu aplikuoti ir į kitas Kastu atstovaujamas šalis – Daniją, 
Olandiją, Švediją, Suomiją ir Kiniją. 

➢ Kastu elektroninė stojimo anketa turi būti išsiųsta iki 2020 m. sausio 15 d. 
➢ Kastu elektroninės stojimo anketos skiltyje „Other“  laukelyje "Additional 

information" nurodyti kodą „UK200Eur“, kuris identifikuos konkurso 
organizatoriui apie dalyvavimą stipendijos konkurse. 

4. Laimėtojai bus atrinkti atsitiktiniu būdu ir paskelbti www.kastu.lt tinklapyje 2020 m. 
sausio 31 d. 

5. Kastu įsipareigoja už stojantįjį sumokėti UCAS stojimo mokestį. 
6. Stipendija laimėtojui bus išmokėta tik tuo atveju, jei jo pasirinktas Anglijos 

universitetas patvirtins Kastu organizacijai apie sėkmingai laimėtojo pradėtas studijas. 
7. Stipendija bus išmokėta į laimėtojo nurodytą banko sąskaitą iki 2020 m. gruodžio 31 

d. 
8. Laimėta stipendija negali būti perduoda tretiems asmenims. 
9. Laimėtojas įsipareigoja atsiųsti Kastu International savo nuotrauką, kurią Kastu galės 

naudoti laimėtojo paskelbimui savo tinklapyje bei socialiniuose tinkluose. 
10. Kad konkursas būtų laikomas įvykusiu, reikalingi bent 100 elektroninę stojimo anketą 

į Anglijos aukštąsias www.kastu.lt pateikusių pretendentų (savo stojimo anketoje 
nurodžiusių kodą „UK200Eur“, kitu atveju konkurso organizatorius pasilieka teisę 
pratęsti konkurso pabaigos datą iki 2020 m. gegužės 1 d., bei tokiu atveju paskelbti 
laimėtojus 2020 m. gegužės 15 d. 

11. Jei pratęsus konkursą iki 2020 m. gegužės 1 d. iki nurodytos datos neatsirastų bent 100 
elektroninę stojimo anketą www.kastu.lt į Anglijos aukštąsias su kodu „UK200Eur“ 
pateikusių pretendentu, konkursas laikomas negaliojančiu. 

12. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas. 
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