
ł* Regula m in przyznawania stypendium
czniów szczególnie uzdolnionych arĘsĘcznie

z terenu Powiatu Białobrzeskiegoul.
tel, 6

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb ptzyznawańa stypendium dla uczniów
szczególnie uzdolnionych artystycznie.

2. Stypendium stanowi wsparcie o charakterze motywacyjnym i jest pomocą dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji
artystycznej.

3. Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (od kl. IV), szkół
ponadpodstawowych publicznych, bądź niepublicznych dla dzięci i rńodzieży, mających
siedzibę na terenie Powiatu Białobrzeskiego, którzy wyróżmiają się szczególnymi
osiągnięciami artystycznymi - posiadają udokumentowane osiągnięcia w latach 2021-2022
w dziędzinach: muzyka, plas§ka, taniec, teatr, publicystyka.

4. Stypendium moźę być przyznane również uczniom, którzy legitymują się szczególnymi
osiągnięciami artystycznymi, będącymi mieszkańcami Powiatu Białobrzeskiego, a uczącymi
się w szkołach, o których mowa w pkt. 3, mających siedzibę poza grańcami powiatu,

5. Kwota środków przęzrraczona na stypendium wynosi ogółem 8000,00 PLN i pochodzi
ze zbiórki w dniu 28.10.2018 roku podczas IV Powiatowej Gali Charytatywnej
w Białobrzegach.

II. Kryteria i tryb ptzyznawania stypendium

§2

1. Stypendium przyznaje komisja powołana przez Zarząd Białobrzeskiego Towarzystwa
Kulturalnego z siedzlbą w Białobrzegach (Organizacja Pożytku Publicznego).

2. Komisja składa się z minimum 5 osób. W skład komisji wchodzą przedstawiciele: Starostwa
Powiatowego w Białobrzegach, Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi, Białobrzeskiego
Centrum Kultury Białe Brzegi, Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego i placówek
oświatowych.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, ktorzy nie ukończyli w dniu
złożeniawniosku 21 roku życiaoraz spełniającym jeden z następujących warunków:

1) byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu
artystycznego;

2) uzyskali wysokie miejsca nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem
w międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewodzkich konkursach artystycznych;

3) są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad, przeglądów na szczeblu powiatowym,
rej onowym, woj ewódzkim o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.



4. Uczniowi możebyć przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości
osiągnięó.

5. Z wnioskiem o ptzyznanie sĘpendium mogą wystąpić:

1) osoby indywidualne (uczetl, pełnoletni, rodzic lub opiekun prawny ucznia
niepełnoletniego);

2) ośrodki kultury;
3) stowarzyszenia prowadzące zajęcia artystyczne;
4) szkoły.

6.Wzór wniosku o ptzyznańe sĘpendium stanowi zńącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Wniosek, o którym mowa w pkt 6. wnioskodawca składa w terminie do 31 sierpńa2022
roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, Pl. Zygmllrfta Starego 9,

26-800 Białobrzegi.

8. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów, mówiących o szczególnych osiągnięciach
lczńa, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przęz dyrektora szko§, do której
nazęszczauczęil

9. Wnioski o przyznańe stypendium niespełniające wymogów, określonych w regulaminie
będą odrzucone.

10. O ptzyznańu stypendium i jego wysokości Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne
informuje wnioskodawcę na piśmie.

11. Wykaz osób, któr5rm przyznano stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi oruz
Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego.

lż. U czniowie, którym przyznano stypendium otrzymująpamiątkowe dyplomy.

13. DecyĄa o przyznaniu stypendium nie podlega procedurze odwoławczej.

III. Wysokość i wypłata stypendium

§3.

1. Komisja moze przyzrrac maksymalnie jednorazowo stypendium w wysokości do 1000,00
PLN (słownie: jeden Ęsiąc złotych).

2. Wysokość stypendium vzależńona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria
regulaminu i określonej na ten cel kwoty.

3. Stypendium wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek
bankowy wskazany we wniosku ptzez pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego
ucznia niepełno l etni e go.

4. Stypendium, które zostało przyznane, a jeszcze ńe przekazane, moze być cofnięte na
wniosek podmiotów występujących o przyznańe stypendium w syfuacji razącego naruszenia
obowiązków ucznia bądź innych szczególnych okoliczności. PREzE


