Regulamin przyznania Nagrody w Konkursie Nagradzamy Talenty : GRAND PRIX
DLA MISTRZA
Cele Konkursu:
- Nagrodzenie Osoby, która pełni rolę Mistrza, Nauczyciela osób utalentowanych lub poprzez
swoją działalność inspiruje swoich podopiecznych do działań prospołecznych, kreatywnych i
pomaga w rozwoju ich osobowości.
- Nagroda ma popularyzować postawy kreatywne, oryginalne pomysły, pasję i entuzjazm
nastawione na realizację swoich marzeń i talentów.
Nagroda ma promować systematyczną pracę oraz determinację w realizacji wyznaczanych
celów
-

- Nagroda ma na celu podnieść prestiż Laureata, który powinien
środowisku, jako jeden z możliwych wzorów do naśladowania

zaistnieć w swoim

Organizatorzy Konkursu:
- Konkurs Nagradzamy Talenty: GRAND PRIX DLA TALENTU i GRAND PRIX DLA MISTRZA jest
częścią projektu pn. Talent Łączy Pokolenia, wpisanego, jako Święto Talentów, w program Dni
Dzielnicy IX, które realizowane są jeden raz w roku w pierwszej połowie czerwca.
- Organizatorami Konkursu są CSW Solvay i Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
Uczestnicy Konkursu:
- Uczestnikiem Konkursu może być osoba zgłoszona do Konkursu przez placówki oświatowe,
kulturalne działające na terenie Dzielnicy IX : nauczyciel, instruktor, opiekun, wolontariusz,
który w wydatny sposób przyczynił się do rozwoju talentu swoich podopiecznych.
- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w podanym terminie formularza
zgłoszeniowego i zakwalifikowanie zgłoszenia przez Kapitułę Nagrody, o czym każdy zgłoszony
kandydat zostanie poinformowany - załącznik nr 1
-- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest załączenie do formularza zgłoszeniowego
prezentacji multimedialnej osoby kandydata i jego zainteresowań (talentu) trwającej 5 minut
- W rezultacie prac Kapituły Nagrody i wyłonionego Jury, nagrodzony może być tylko jeden
spośród zgłoszonych kandydatów, który otrzymuje GRAND PRIX DLA MISTRZA
Nagroda:
- Nagroda przyznawana w Konkursie nosi nazwę: GRAND PRIX DLA MISTRZA
- Nagroda jest rzeczowa, składa się z wartościowego przedmiotu, dyplomu i statuetki z
wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem Laureata.
- Wartość nagrody rzeczowej może ulec zmianie w kolejnych edycjach Konkursu
Kapituła Nagrody GRAND PRIX DLA TALENTU I GRAND PRIX DLA MISTRZA

- Kapituła Nagrody składa się z siedmiu osób. W jej skład wchodzą: trzy osoby reprezentujące
Organizatora: przedstawiciel Zarządu Dzielnicy IX, Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Rady Dzielnicy IX, przedstawiciel CSW Solvay w funkcji sekretarza
Kapituły , oraz czterech przedstawicieli placówek oświatowych i kulturalnych z terenu
Dzielnicy IX wybieranych na okres trzech lat
- Kapituła Nagrody wyłania Jury Konkursu
- Kapituła Nagrody pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i kompetencjami
-Kapituła Nagrody jest odpowiedzialna z organizację Dnia Talentów
-Kapituła Nagrody jest odpowiedzialna za przygotowanie i wręczenie Nagrody
Harmonogram:
- Nagroda GRAND PRIX DLA TALENTU wręczana jest w czasie Święta Talentów - imprezy
towarzyszącej Dniom Dzielnicy IX. W roku 2017 uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie
się w dniu 9 czerwca o godz. 17.00 w Sali widowiskowej CSW Solvay przy ul. Zakopiańskiej
w Krakowie. Po pierwszej części, prezentującej osiągnięcia wszystkich zgłoszonych
kandydatów, odbędzie się koncert dla zaproszonych Gości.

-Uzgodnienie z Kapitułą Nagrody zasad prezentacji Laureata – 2 czerwca
- Ogłoszenie nazwiska Laureata Nagrody –31 maja
- Informacja o przyjęciu zgłoszenia kandydata – 15 maja
- Zgłoszenie kandydatów do Nagrody - 30 kwietnia
- Ogłoszenie Regulaminu Konkursu – 31 marca
Jury:
- Jury Konkursu składa się z pięciu osób i w jego skład wchodzą członkowie Kapituły Nagrody
wybierani każdorazowo drogą losowania, stałe miejsce w Jury zajmują sekretarz Kapituły
Nagrody oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy IX
-Jury wybiera ( w głosowaniu tajnym) jednego Laureata Nagrody Talentów spośród
kandydatów zakwalifikowanych przez Kapitułę Nagrody oraz przyznaje nagrodę GRAND PRIX
DLA MISTRZA
- Laureat Nagrody osobiście odbiera Nagrodę i przygotowuje prezentację swoich działań w
dowolnie wybranej formie, jednak forma prezentacji jest uzgadniana z Kapitułą Nagrody
- Wartość nagrody może w kolejnych latach ulegać zmianie
- Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
- Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji informacji na temat osoby
Laureata Nagrody i jego działalności w granicach dotyczących tematu Konkursu.

