
Regulamin konkursu 

„Talent Roku”  

 

 
Organizatorzy:  

 Burmistrz Miasta Leżajska.  
 

 

Patronat medialny:  

 Biuletyn Miejski,  

  
 

Uczestnicy konkursu:  

 Wybitnie uzdolnieni uczniowie leżajskich szkół podstawowych 

i gimnazjum.  
 

Cele konkursu:  

 Promocja najzdolniejszych uczniów.  

 Wyzwalanie u młodego człowieka możliwości twórczych. 

 Tworzenie pozytywnych wzorów do naśladowania.  

 Docenienie zasług i dokonań uczniów.  

 Prezentacja dorobku uczestników konkursu.  

 Wymiana doświadczeń.  
 

Zasady konkursu:  

1. Zwycięzca konkursu otrzymuje, raz do roku, tytuł „Talent Roku”, 

statuetkę oraz czek o wartości 2000 zł.  

 

2. W konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia.  

 

3. Kandydatów do tytułu i nagrody zgłaszać mogą dyrektorzy szkół 

i nauczyciele wypełniając wniosek (załącznik nr1) wraz 

z udokumentowanymi sukcesami (dyplomy, zdjęcia, nagrania, prace 

plastyczne, prezentacje multimedialne itp.).  

 

4. Wnioski wraz z udokumentowaniem dorobku, należy złożyć do 30 maja 

w sekretariacie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Leżajsku, ul. M.C. 

Skłodowskiej 8.  

 

5. Tytuł i nagroda są przyznawane spośród:  

 nauk humanistycznych,  

 nauk ścisłych,  



 artystycznych,   

 sportowych,  

 innych ( np. hobby, kolekcjonerstwo, organizacja ).  

 

6. Tytuł i nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu powoływana przez 

organizatora na każdą kolejną edycję.  

 

7. W skład kapituły wchodzą:   

 przedstawiciel KO w Rzeszowie,  

 przedstawiciel organu prowadzącego,  

 przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjum w Leżajsku.   

  

8. Przewodniczącego kapituły powołuje Burmistrz Miasta.   

 

9. Zwycięzcy nie mogą brać udziału po raz kolejny w konkursie na tym 

samym etapie edukacyjnym w tej samej kategorii.  

 

10. Tytuł i nagroda są wręczane podczas uroczystej gali w Sali posiedzeń 

Urzędu Miasta.  

 

11. O decyzji Kapituły Konkursu „Talent Roku” zostaną poinformowane 

szkoły w formie pisemnej.  

 

12. Organizator opracowuje i nadaje regulamin pracy Kapituły. 

 

13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Wniosek 

o przyznanie tytułu i nagrody 

„Talent Roku”  

 

 
I. Dane o uczestniku: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia …………………………………………………………....... 

3. Imiona rodziców ……………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………………… 

5. Telefon kontaktowy ………………………………………………………… 

6. Nazwa szkoły ……………………………………………………………….. 

7. Klasa ………………………………………………………………………… 

8. Udokumentowane sukcesy i osiągnięcia ( nagrody, wyróżnienia na szczeblu 

powiatowym i wyższym 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

9. Załączniki do wniosku:  

(Organizator nie odsyła wniosków ani materiałów do nich załączonych.)  


