Opole, 13.05.2022.

Regulamin konkursu „Skrzydła Talentów”

§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. Docenienie i wyróżnienie jednostek wspierających zrównoważone odkrywanie i rozwijanie
talentów.
2. Popularyzacja pojęcia talentu jako mocnej strony i potencjału specyficznego dla każdej
osoby.
3. Nagłośnienie potrzeby wdrażania programów rozwojowych w struktury placówek
edukacyjnych, administracyjnych, organizacji pozarządowych, miejsc pracy, itd.

§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kwitnące Talenty.
2. Adres organizatora: siedziba Talentowni, ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole.
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Anna Krycińska,
ania.krycinska@talentownia.pl, telefon: 665 063 637

§3 Założenia organizacyjne
1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
- placówka edukacyjna,
- organizacja pozarządowa,
- jednostka administracyjna,
- biznes,
- inne.

3. Zgłaszający może zgłosić nieograniczoną liczbę nominacji.
4. Nominacje można zgłaszać od 14.05 do 31.05.2022 włącznie.
5. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi uczestnikami.

§4 Wyłonienie laureatów
1. Powołana zostanie komisja, która wyłoni laureatów
2. Jako główne kryteria przyjmowane będą oceny wartości promowane przez Fundację
Kwitnące Talenty i postrzegane z jej perspektywy najlepsze wsparcie dla odkrycia i rozwoju
talentów.
3, Ogłoszenie wyników planowane jest na Ogólnopolskiej Gali Talentów.
4. Zwycięzcy, wyróżnieni oraz nominowani z każdej kategorii otrzymają zaproszenia na
Ogólnopolską Galę Talentów w Opolu, statuetkę Skrzydła Talentów oraz dyplom z
podziękowaniem za wsparcie odkrywania i rozwoju talentów.
5. Uroczyste uhonorowanie laureatów oraz odebranie statuetki będzie miało miejsce 6
czerwca podczas Ogólnopolskiej Gali Talentów, która odbędzie się w Filharmoni w Opolu
(ul. Krakowska 24, 45-075 Opole) od godziny 18:00.

§5 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem stanowiącym o zasadach i
warunkach przebiegu konkursu.
2. W uzasadnionych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozwiązane polubownie
4. Przesłanie zgłoszenia nominacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w wypełnionym formularzu w celu uczestnictwa w konkursie.

