
                                                                                    Załącznik do Uchwały nr 8/18
Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

                                                                                                        z dnia 14.06.2018 r.

Regulamin przyznawania nagród artystycznych 
Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 

„Talenty”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania
nagród artystycznych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 Fundacja – należy przez to rozumieć Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Wieluńskiego.

 Komisja- należy prze to rozumieć Komisję Stypendialną powołaną uchwałą Zarządu

Fundacji  na  Rzecz  Rozwoju  Powiatu  Wieluńskiego  do  rozpatrzenia  wniosków  o

stypendia.

 Szkoły ponadpodstawowe- należy przez to rozumieć licea ogólnokształcące, 

technika, oraz szkoły zawodowe/branżowe.

 Studia wyższe- należy przez to rozumieć stacjonarne (dzienne) studia magisterskie

realizowane  w  trybie  jednolitym  lub  dwustopniowym  w  polskich  uczelniach

państwowych. 

 Student- osobę, która w roku, w którym przyznawane jest stypendium zdała egzamin

dojrzałości i z dniem 1 października tego roku podejmuje studia lub jest studentem

wyższych lat.

 Nagroda  Fundacji-  nagroda  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej  przyznawana

uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie.



§ 2

1. W  ramach  programu  „Talenty”  przyznawane  są  nagrody  według   zasad  objętych

niniejszym  regulaminem,  w  oparciu  o  ustalone  kryteria.  Wyboru  kandydatów

dokonuje  Komisja  w  trzech  kategoriach  szkoły  podstawowe  z  oddziałami

gimnazjalnymi, szkoły ponadpodstawowe i szkoły wyższe.

2. Nagroda jest przyznawana jednorazowo.

3. Wysokość nagrody będzie uzależniona od wysokości środków finansowych będących

w posiadaniu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. 

4. Nagrody przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom,

którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach na terenie

powiatu wieluńskiego za osiągnięcia uzyskane w ubiegłym roku kalendarzowym.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 3

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

1. Są uczniami oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych,

szkół ponadpodstawowych (uczących się w trybie dziennym w szkołach publicznych i

niepublicznych); będących stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących

się w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego i studenci

2. Są  uzdolnieni  i  realizują  swoje  zainteresowania  przynajmniej  w  jednej  z

wymienionych dziedzin sztuki:

 Muzyczna,

 Plastyczna,

 Taneczna.

3. Są laureatami lub finalistami artystycznych konkursów, festiwali, olimpiad, turniejów

na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. 

4. Ocena naganna z zachowania dyskwalifikuje z przyznania nagrody.



III. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 4

1.Wnioski  wraz  z  kserokopią  dokumentów  potwierdzających  osiągnięcia  artystyczne

kandydatów można składać w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.

Kazimierza Wielkiego 2/205 w wyznaczonym terminie.

2.  Wnioski  o  przyznanie  nagrody  mogą  składać:  uczniowie,  studenci,  rodzice  (prawni

opiekunowie). 

3. W przypadku osób niepełnoletnich, które ubiegają się o nagrodę, wniosek musi podpisać

rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

4  Regulamin  Programu  wraz  z  formularzem  wniosku  i  harmonogramem  przyznawania

nagród dostępny jest w Biurze Fundacji: pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, tel (0-

43) 843- 79-32, na stronie internetowej fundacji: www.fundacja.wielun.pl.

5.Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 złożenia po terminie

 niespełniające wymogów formalnych,

 nieczytelne.

Wnioski rozpatrzone negatywnie lub pozostawione bez rozpatrzenia nie będą zwracane.

6. Każdy biorący udział  w programie Fundacji  przez przystąpienie do niego oraz poprzez

podpisanie zgody na przetwarzanie  danych  osobowych  w kwestionariuszu  zgłoszeniowym

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

IV. KOMISJA 

§5

1.W celu wytypowania kandydatów do nagród, Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Wieluńskiego powołuje Komisję w składzie od 3 do 5 osób.

2. Komisja pracuje w oparciu o niniejszy Regulamin Programu.

3.Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki społecznie.

4. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Każdy Członek Komisji przed przystąpieniem do pracy w Komisji składa oświadczenie o 

braku powiązań z wnioskodawcami nagród. 

http://www.fundacja.wielun.pl/


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6

1. Nagrodzeni, ich rodzice lub prawni opiekunowie podpisują z Zarządem Fundacji Umowę 

określającą warunki i tryb wypłaty nagrody.

2.  Nagroda wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta

zgodnie z umową zawartą między Fundacją a beneficjentem po terminie ogłoszenia listy osób

nagrodzonych.

3. W przypadku rezygnacji z nagrody, Zarząd Fundacji decyduje się o przyznaniu następnej

osobie z listy rankingowej, opracowanej przez Komisję podczas jej posiedzeń.

4. Niniejszy regulamin oraz zmiany zatwierdza Rada Fundacji na  wniosek Zarządu Fundacji.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo publikowania wizerunku i niezbędnych danych o osobach,

którym przyznała nagrodę.

6. Wręczenie nagród artystycznych odbywa się podczas uroczystości wręczenia stypendiów i

nagród  Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

7.  Każdy  biorący  udział  w  programie  „Talenty”  Fundacji  na  Rzecz  Rozwoju  Powiatu

Wieluńskiego poprzez przystąpienie do niego oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych

osobowych we wniosku akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyznanie nagrody

Załącznik Nr 2 – Deklaracja poufności i bezstronności. (dotyczy komisji)

Załącznik Nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Załącznik Nr 4- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka
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