Stypendia Artystyczne
Stowarzyszenia Muzycznego Vividus
Ze statutu Stowarzyszenia:
§ 6 ; Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie działalności Zespołu Szkół
Muzycznych w Poznaniu, pielęgnowanie tradycji szkół skupionych w tej placówce,
opieka nad młodzieżą uzdolnioną muzycznie
z § 7 ; fundowanie stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej muzycznie

Część I:
1. Fundowanie stypendiów zależne jest od środków finansowych
Stowarzyszenia.
2. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia artystyczne w roku
kalendarzowym uchwalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: I i II stopnia.
4. Kwota przyznawanego Stypendium w zależności od stopnia
uchwalana jest przez Komisję Stypendialną
5. Członków Komisji Stypendialnej powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
Część II:
1. Stypendia przyznawane są osobom, które mają wybitne osiągnięcia
artystyczne; są laureatami przesłuchań oraz konkursów regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych.
2. Zgłoszenia imienne powinny zawierać wykaz osiągnięć kandydatów,
opinie pedagoga prowadzącego i kierownika sekcji lub dyrektora
szkoły.
a. Zgłoszenia należy składać w terminie nieprzekraczalnym,
ogłoszonym przez Zarząd Stowarzyszenia do Sekretariatu
Stowarzyszenia Muzycznego Vividus.

3. Stypendystów wybiera komisja składająca się z członków Zarządu
i Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
4. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja
Stypendialna.
5. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:
a. ocena wniosków
b. rekomendowanie osoby stypendysty lub stypendystów do
stypendium ze wskazaniem stopnia stypendium
c. ilość przyznanych stypendiów
6. Indywidualny plan rozwoju artystycznego powinien gwarantować
wszechstronny rozwój artystyczny kandydata do stypendium.
Stypendium może być przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów
związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, kursach, lekcjach
mistrzowskich, plenerach. Na zakup pomocy naukowych i
dydaktycznych.
7. Stypendium można uzyskać tylko jeden raz.
8. Stypendium ma formę jednorazowej wypłaty. Stypendysta otrzymuje
medal Stowarzyszenia Muzycznego Vividus.
9. Decyzje Komisji Stypendialnej podejmowane są w głosowaniu
jawnym.
10. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej
wiadomości.
Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego Vividus
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