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Cele programu : 

 Realizacja wsparcia dla najzdolniejszych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 Wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie ich mecenatem na 

podstawie złożonej dokumentacji (wniosku i dokumentacji prac)  

w zakresie twórczości plastycznej . 

 Doprowadzenie do wzrostu zaangażowania młodzieży w działalność 

artystyczną oraz umożliwienie dalszego jednostkowego rozwoju- 

rozwijanie talentu. 

Procedura ubiegania się o stypendium: 

 Wniosek o przyznanie nagrody stypendialnej może złożyć dyrektor szkoły 

lub  

dyrektor instytucji kulturalno- oświatowej (np. Domu Kultury). 

 Wraz z wnioskiem ( zał. nr 1 ) powinny być załączone minimum trzy 

prace plastyczne o mniejszym formacie lub zdjęcia większych formatowo 

lub niemożliwych do transportu drogą pocztową (np. formy przestrzenne- 

rzeźby). W dokumentacji mogą znaleźć się kserokopie dyplomów 

uwierzytelnionych przez szkołę lub inną placówkę. Dokumentacja 

powinna być wysłana na adres Fundacji Art. Szansa 43-100 Tychy ul. 

Alberta Einsteina 8/52 do dnia 28.02 2017 roku,  lub dostarczona 

przedstawicielowi  Fundacji w szkole lub instytucji kulturalno-oświatowej 

( ze względu na większy format prac)      

 Komisja Konkursu Stypendialnego Fundacji, w pierwszym etapie dokona 

weryfikacji na podstawie dokumentacji – wniosku i przedstawionego 

dorobku ucznia i wybierze najlepsze prace. 

 Zarząd Fundacji zatwierdzi wybór 3-5 stypendystów. 

 



Warunki  i wysokość uzyskania  nagrody stypendialnej: 

 Kontynuowanie nauki w okresie do pół roku po otrzymaniu nagrody 

stypendialnej  w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni. 

 Uczniowie ubiegający się o nagrodę winni wykazać osiągniecia 

edukacyjne takie  jak:  udział w olimpiadach artystycznych, konkursach 

plastycznych i wystawach. 

 Uczeń, który otrzymał nagrodę może starać się o kolejną  w drugim 

semestrze bieżącego roku szkolnego dokumentując swoje nowe 

dokonania i dorobek. 

 Uczeń przenosi nieodpłatnie na Fundacje majątkowe prawa autorskie do 

swoich prac  w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy techniką 

drukarską , reprograficzną oraz technika cyfrową . 

 W zakresie obrotu oryginałem- użyczenie do wystawy lub umieszczenie na 

stronie internetowej Fundacji. 

 Prace wyróżnione i nagrodzone pozostają do dyspozycji Fundacji, 

pozostałe będą do odbioru  po przeglądzie w siedzibie fundacji .Prosimy  

o wcześniejszy kontakt w tej sprawie. 

 

Otrzymane przez ucznia  środki powinny być przeznaczone na  cele edukacyjne 

ucznia i jego rozwój osobowy i artystyczny. 

Informacje o przyznaniu nagrody stypendialnej umieszczone zostaną na stronie 

internetowej Fundacji Art Szansa. Dyrektorzy szkół otrzymają pisemne 

informacje o przyznaniu nagrody dla uczniów uczęszczających do ich szkoły. 

Dane osobowe nagrodzonych uczniów oraz informacje o ich osiągnieciach 

artystycznych mogą zostać wykorzystane jako element promocji działań 

Fundacji w obszarze wspierania działalności na rzecz edukacji i oświaty oraz 

wychowania młodzieży przez sztukę. 

Celem wyłonienia spośród zgłoszonych uczniów do nagrody niniejszego 

Konkursu  powołana zostanie Rada Konkursu Stypendialnego. 

 

   


