Regulamin Funduszu Stypendialnego CSM
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Postanowienia Ogólne

1.1 Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zaangażowanych w muzyczną służbę uwielbienia w polskich kościołach,
Misja CSM z dniem 1 czerwca 2015 r. utworzyła Fundusz Stypendialny CSM, w ramach którego wspiera szeroko
rozumianą edukację muzyków i liderów uwielbienia.
1.2 O dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego CSM mogą ubiegać się:
- Kandydaci, którzy złożyli formularz rekrutacyjny na pierwszy rok szkolenia CSM;
- Studenci Szkoły CSM, kontynuujący naukę na drugim lub trzecim roku;
- Użytkownicy Serwisu CSMonline;
- Absolwenci Szkoły CSM, ubiegający się o odbycie praktyk w lokalnych kościołach w kraju i zagranicą.
1.3 Stypendium przeznaczone jest dla osób zdolnych, powołanych i zaangażowanych w muzyczną służbę
uwielbienia w lokalnym kościele, którym pomoc finansowa jest niezbędna do dalszego rozwoju w obszarze tej
służby.
1.4 Środki gromadzone w ramach Funduszu Stypendialnego CSM pochodzą z darowzin od osób fizycznych,
krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych i wszystkich, którym zależy na rozwoju muzycznej służby
uwielbienia w Polsce.
Darowizny można wpłacać na kono Misji CSM mBank 44 1140 2017 0000 4502 1286 2590
z dopiskiem: Darowizna na Fundusz Stypendialny CSM.
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Zasady przyznawania Stypendium Kandydatom i Studentom CSM

2.1 Stypendium realizowane jest w formie bezpośredniego dofinansowania kosztów szkolenia Studenta
przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.
2.2 Warunkiem otrzymania stypendium przez Kandydata biorącego udział w rekrutacji lub Studenta
kontynuującego naukę jest poprawne wypełnienie wniosku o stypendium na stronie www.csm.edu.pl
w wyznaczonym terminie oraz przyjęcie na pierwszy lub kolejny rok szkolenia CSM.
2.3 Termin ogłoszenia naboru wniosków jest podany na stronie CSM w chwili uruchomienia rekrutacji.
2.4 Maksymalna kwota dofinansowania do szkolenia, o jaką może ubiegać się Kandydat lub Student wynosi do
30% kosztów nauki na jednym kierunku. Nauka na drugim kierunku może być dofinansowana w ramach
Funduszu Stypendialnego tylko w wyjątkowych przypadkach.
2.5 O przyznaniu stypendium decyduje komisja stypendialna powołana przez Dyrektora Misji CSM. Informacja
o przyznaniu stypendium są podane do wiadomości zainteresowanym wraz z wynikami rekrutacji.
2.6 Stypendium może być realizowane od chwili podpisania umowy o szkolenie, do której jednym z załączników
jest umowa stypendialna.
2.7 W przypadku:
- rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego przez Studenta;
- rażącego naruszenia regulaminu CSM, skutkującym skreśleniem z listy studentów;
- niezaliczeniu roku przez studenta;
Misja CSM może zerwać umowę stypendialną i zażądać pokrycia 100% kosztów szkolenia przez Studenta.
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Zasady przyznawania Stypendium dla Użytkowników Serwisu CSMonline

3.1 Stypendium realizowane jest w formie kodu podarunkowego przekazanego Użytkownikowi Serwisu
CSMonline.
3.2 O Stypendium mogą starać się Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie CSMonline, którzy skontaktują się
mailowo z biurem Serwisu CSMolnine kontakt@csmonline.edu.pl z krótkim opisem i uzasadnieniem wniosku
o stypendium:
- w jaki sposób Użytkownik skorzysta z dostępu do subskrypcji PREMIUM w Serwisie CSMonline;
- z jakiego powodu konieczne jest wsparcie w formie stypendium;
- jaki wybiera rodzaj subskrypcji: Indywidualne konto PREMIUM czy Grupowe konto PREMIUM;
- jaki wybiera plan Subskrypcji: Indywidualne konto PREMIUM - 1, 3, 6 czy 12 miesięcy; Grupowe konto PREMIUM:
grupa do 5 osób, grupa do 8 osób, grupa do 12 osób, grupa do 18 osób, grupa do 25 osób;
- stypendium o jakie Użytkownik wnioskuje.
3.2 O przyznaniu stypendium decyduje komisja stypendialna powołana przez Dyrektora Misji CSM. Decyzja
o przyznaniu Stypendium zostanie przekazana Użytkownikowi pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od chwili
kontaktu z biurem serwisu CSMonline.
3.3 Otrzymany kod podarukowy, uprawnia do wydłużenia okresu trwania subskrypcji Indywidualnego konta
PREMIUM lub do obniżenia kwoty minimalnej darowizny za subskrybcję Grupowego konta PREMIUM.
Kod należy wpisać w odpowiednim miejscu w chwili wyboru rodzaju i planu Subskrypcji PREMIUM.
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Zasady przyznawania stypendium dla Absolwentów szkoły CSM

4.1 Studenci i absolwenci Szkoły CSM mogą również starać się o stypendium umożliwiające odbycie praktyk
w Kościele w Polsce lub za granicą.
4.2 Stypendium może być realizowane w różnej formie, w zależności od potrzeb Studenta i możliwości Misji CSM,
np. w formie pośredniczenia w organizacji pobytu w miejscu odbywania praktyk, dofinansowania kosztów
związanych z transportem, pobytem oraz ubezpieczeniem Studenta na czas odbywania praktyk w kościele.
4.3 O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli przynajmniej trzeci rok szkolenia CSM.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie stosownego formularza dostępnego w biurze Misji CSM
biuro@csm.edu.pl w wyznaczonym terminie oraz pozyzytywna opinia Wykładowców i rekomendacja Dyrektora
Misji CSM.
4.4 Maksymalna kwota dofinansowania do odbycia praktyk, o jaką może ubiegać się Kandydat lub Student wynosi
do 30% kosztów kwalifikowanych.
4.5 Szczegóły i zasady odbywania praktyk przez Studentów i Absolwentów CSM opisane są w Regulaminie Praktyk
i wymiany studenckiej CSM, dostępnym w biurze Misji CSM.

5 Podsumowanie
5.1 W sprawach nieregulowanych w Regulaminie Funduszu Stypendialnego CSM osobą rozstrzygającą jest
Dyrektor Misji CSM.

