
 

Regulamin 
przyznawania stypendium Stowarzyszenia Miłośników Kultury za osiągnięcia 

artystyczne uczniów szkół muzycznych  

z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne: 
 

1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury zwane dalej stowarzyszeniem może udzielać stypendia za 

osiągnięcia artystyczne o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji 

uczniów. 

2. Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznaje zarząd stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej każdej ze szkół (PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu oraz PSM I st. w Kowalewie 

Pom.), w ramach środków własnych stowarzyszenia. 

3. Komisja przeznacza po jednorazowym stypendium dla jednego ucznia z każdej z 2 szkół. 

4. Wysokość stypendiów w danym roku ustala zarząd stowarzyszenia po uwzględnieniu środków 

pozostających do dyspozycji stowarzyszenia. 

5. Stypendium za osiągnięcia artystyczne nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt. 

2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

6. Stypendium za wyniki artystyczne może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu 3 klasy. 

7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne wypłacane jest 1 raz w roku do 

końca czerwca przelewem na konto bankowe rodzica/opiekuna ucznia wskazanego we wniosku 

(stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) o przyznanie stypendium. 

 

§ 2 

 Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który został laureatem 

konkursu muzycznego lub osiągnął punktację wyższą niż 17 pkt  podczas Przesłuchań CEA, brał 

czynny udział występując na koncertach organizowanych przez szkołę w ciągu roku 

poprzedzającego okres, w którym przyznaje się stypendium oraz został złożony przez 

rodzica/opiekuna kompletny, czytelny wniosek wraz z oświadczeniami dołączonymi do 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne składa rodzic/opiekun ucznia 

wraz z kopiami dyplomów/zaświadczeń z konkursów, przesłuchań, koncertów lub innych 

wydarzeń artystycznych.  

2. Wnioski można składać w sekretariatach szkół w zamkniętych kopertach do końca maja 

każdego roku.  

3. Wnioski nieczytelne lub niekompletne będą odrzucane podczas obrad zarządu. 

4. Zarząd stowarzyszenia przyznaje stypendia po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych 

wyżej wymienionych szkół.  

5. Brak opinii Rad Pedagogicznej do 15 czerwca danego roku nie wstrzymuje procedury 

przyznania stypendium. 



Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium Stowarzyszenia Miłośników Kultury za osiągnięcia artystyczne uczniom szkół 

muzycznych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

 

 

 

………………………………………………. 

miejsce i data 

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………. 

 

Adres:………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

Instrument główny:……………………………………….. 

 

Klasa i nazwa szkoły muzycznej:………………………………………. 

 

 

Do Zarządu  

Stowarzyszenia Miłośników Kultury 

 

Wniosek 
Wnioskuję o przyznanie stypendium artystycznego w roku …… dla mojej 

córki/syna……………………………..za osiągnięcia artystyczne w bieżącym roku. Swój 

wniosek argumentuję (wg regulaminu przyznania stypendium Stowarzyszenia Miłośników 

Kultury) czynnym udziałem ucznia w wydarzeniach artystycznych, konkursach, koncertach w 

szkole muzycznej wg poniższego wykazu wraz załączonymi kopiami zaświadczeń/dyplomów. 

Do wniosku dołączam również wymagane regulaminem oświadczenia. 

Nazwa koncertu, konkursu, wydarzenia: 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

6. ………………………………………. 

7. ………………………………………. 

8. ………………………………………. 

9. ………………………………………. 

10. ………………………………………. 

 

Jeśli stypendium będzie przyznane proszę o przelew na konto bankowe: 

 

Nazwa banku:………………………………………………………………….. 

 

Nr konta:……………………………………………………………………….. 

 

…………………….……………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 
 

 



Klauzula informacyjna dotycząca stypendium 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury, reprezentowane przez Zarząd, z siedzibą przy ul. 

Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie.  

2. Stowarzyszenie nie posiada Inspektora Ochrony Danych ale wyznaczyło wewnętrznego 

koordynatora ochrony danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych – za pomocą adresu e – mail: biuro@milosnicy-kultury.pl.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w 

celu przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium 

szkolne, zasiłek szkolny), na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U z 2018r. poz.1457 z późn.zm.). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Jest to obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz.U z 2018r. poz.1457 z późn.zm.).  

4. Odbiorcy danych. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane 

innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państw trzecich.  

6. Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą. 

Ma Pani/Pan: 

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych; 

3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych; 

6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:IOD@uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 

będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty. 

8. Profilowanie Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w 

trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak przekazania 

danych spowoduje niemożność wykonania zadań powierzonych Administratorowi. 
 
 
 

 
 



Oświadczenia 

wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, upublicznienie 

wizerunku i zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi 

(stypendium Stowarzyszenia Miłośników Kultury) 
 

*Wymagane 

 

Nazwisko kandydata do stypendium * 

 

 

Imię kandydata do stypendium* 

 

 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium * 1 

 

 

Pełna nazwa szkoły/placówki * 

 

 

Ulica* 

 

 

Numer budynku/lokalu* 

 

 

Kod pocztowy* 

 

 

Miejscowość* 

 

 

Ochrona danych osobowych * 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium Stowarzyszenia Miłośników Kultury w zakresie niezbędnym do jego rozpatrzenia na 

podstawie Regulaminu przyznawania stypendium Stowarzyszenia Miłośników Kultury za osiągnięcia 

artystyczne uczniów szkół muzycznych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz oświadczam, 

że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

………………………….. 

(data i podpis) 

 

 

Oświadczam, że podane dane dotyczą dziecka, którego jestem prawnym opiekunem oraz, że 

zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi 
 

………………………….. 

(data i podpis) 

 

 
1 Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium należy podać w przypadku 
niepełnoletności kandydata 



 

Oświadczenie 

wyrażające zgodę na upublicznienie wizerunku 

(stypendium Stowarzyszenia Miłośników Kultury) 
 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku  mojego 

dziecka/podopiecznego zamieszczonego na stronach internetowych 

Stowarzyszenia Miłośników Kultury (www.milosnicy-kultury.pl), Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim oraz Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, w mediach społecznościowych w/w 

szkół oraz Stowarzyszenia, a także w gazecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego 

oraz kwartalniku Muzyczna zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.  z  2018  r. poz. 1191, ze zm.). 

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

 

………………………….. 

(data i podpis) 
 

http://www.milosnicy-kultury.pl/

