
 

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych w ramach 

Funduszu „Sztuka Młodych” 

w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, 

plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych, realizowanych przez osoby 

kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na 

terenie powiatu ciechanowskiego. 

§2 

Fundusz „Sztuka Młodych” 

2. Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego 

GALA – zbiórek pieniężnych, licytacji, dochodu ze sprzedaży biletów na koncert oraz 

dobrowolnych wpłat na konto 

3. Pozyskane środki finansowe protokólarnie przekazywane są na odrębne konto bankowe PCKiSz. 

4. Funduszem dysponuje Komisja Funduszu, powoływana corocznie przez Dyrektora PCKiSZ, w celu 

rozpatrzenia podań o stypendia. 

§2 

Stypendia artystyczne 

1. Stypendium może być przyznane na umotywowany wniosek w zakresie pokrycia w części lub w 

całości zajęć warsztatowych, zakupu instrumentu lub jego remontu, zakupu wydawnictw 

fachowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, scenografii, wyposażenia pracowni 

itd.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15 kwietnia każdego roku w sekretariacie 

PCKiSz. 

3. Stypendium może być przyznane osobie fizycznej lub grupie artystycznej (formalnej lub 

nieformalnej) 

4. Stypendium dla osoby fizycznej przyznawane jest uczniom szkół mających siedzibę na terenie 

powiatu ciechanowskiego.  

5. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół: 

a) podstawowych 

b) ponadpodstawowych 

c) uczelni wyższych  

 



6. O stypendium mogą ubiegać się formalne lub nieformalne grupy artystyczne działające na terenie 

powiatu ciechanowskiego, która współpracują z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej i w roku poprzedzającym przyznanie stypendium współorganizowały lub  brały 

udział w co najmniej 2 wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez PCKiSz. 

 

7. O stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne, które odniosły sukcesy lub reprezentowały 

powiat ciechanowski w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym.  

8. Stypendia są przyznawane  w następujących kwotach: 

a) od 500 zł do 2000 zł – dla osoby fizycznej 

b) od 500 zł do 3000 zł- dla grupy artystycznej 

9. O ilości oraz wartości przyznanych stypendiów decyduje komisja Funduszu powołana przez 

Dyrektora w drodze Zarządzenia w zależności od skali osiągnięć artystycznych wnioskującego. 

10. Komisja składa się z 3-5 osób.  

11. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół o podziale środków Funduszu w postaci 

jednorazowych – w danym roku stypendiów. Stypendyści otrzymują list gratulacyjny, 

potwierdzający przyznanie stypendium. Treść protokołu podaje się do publicznej wiadomości za 

pomocą strony internetowej www.pckisz.pl 

12. Uroczyste przekazanie listów gratulacyjnych odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury i 

Sztuki im. Marii Konopnickiej w terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

 

§4 

Wypłacenie środków 

1. Wypłacenie przyznanej kwoty następuje na podstawie wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 

1 do Regulaminu) złożonego przez osobę pełnoletnią o wykorzystaniu środków zgodnie z celami 

Funduszu. 

2. Środki są przekazywane na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, w ciągu 14 

dni od daty wpłynięcia oświadczenia. 

3. Stypendium należy wykorzystać do 15 listopada w roku jego przyznania.  

 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie wyjaśnia Dyrektor PCKiSz. Decyzje podjęte 

przez Dyrektora PCKiSz są ostateczne. 

 

  

 

 

  

 

http://www.pckisz.pl/


 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium w ramach Funduszu „Sztuka Młodych” 

 

1. Imię i nazwisko wnioskującego:……………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Numer kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzasadnienie i przeznaczenie stypendium:…………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Załączniki (dyplomy, zdjęcia prac, referencje, inne):……………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail, dane 
kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuk im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych 
jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400, Ciechanów. 
Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilińska- kontakt e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl Dane są przetwarzane na 
podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Art.6 
ust.1 lit.a. Dane są przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz 
promocji PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i usuwania swoich danych, oraz sprzeciwu ich 
przetwarzania oraz w przypadku naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
 
 
 
 
 

      …………………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………………… 

                        (data)                                                                                                                           (podpis) 
 



 

   

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, (imię i nazwisko stypendysty) ……………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………………………., 

zwracam się z pros bą o wypłacenie mi na konto jednorazowego stypendium 

przyznanego w ramach Funduszu „Sztuka Młodych” w kwocie ………. zł 

(słownie:……………………………………), kto re przeznaczę na cel wskazany we 

wniosku. 

 

Dane do przelewu: 

Odbiorca: ………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego lub PESEL …………….................................................................... 

Adres odbiorcy: ……………………………………………………………………………………….. 

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………….. 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail, dane 
kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuk im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych 
jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400, Ciechanów. 
Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilińska- kontakt e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl Dane są przetwarzane na 
podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Art.6 ust.1 lit.a. 
Dane są przetwarzane w celach prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz promocji PCKiSz 
(wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i usuwania swoich danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz 
w przypadku naruszenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………                                                                                       ………………………………………………………………… 

                        (data)                                                                                                                           (podpis) 
 

   


