Załącznik nr 4 do Regulaminu wsparcia uczniów
w ramach projektu Małopolskie Talenty

Aneks
do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty
Założenia merytoryczne i organizacyjne Forum Młodych Talentów

I.

Postanowienia ogólne

1. Forum Młodych Talentów (FMT) jest organizowane w ramach projektu Małopolskie
Talenty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ B
koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych,
2. Organizatorem FMT jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Biuro
Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty z siedzibą w MCDN Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.
3. FMT organizowane jest dla uczniów zdolnych, uczestniczących w zajęciach
pozaszkolnych, realizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).
4. FMT będzie zorganizowane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Celem FMT jest:
- umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku,
w dziedzinach objętych projektem,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi, uzyskującymi najlepsze efekty na
zajęciach pozaszkolnych w CWUZ oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
- promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli,
- zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu
kompetencji kluczowych.

II.

Założenia organizacyjne

1. Forum Młodych Talentów zostanie zorganizowane w formie dwóch jednodniowych,
sześciogodzinnych spotkań, realizowanych w dwóch miastach Małopolski, w czerwcu
przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Przewiduje się realizację 4 wydarzeń w latach 2018- 2019, po dwa w każdym roku.
3. Planuje się realizację FMT w miastach Małopolski dostępnych komunikacyjne dla
uczniów i nauczycieli, z powiatów objętych projektami konkursowymi.
4. Zakłada się, że w każdym roku w obu wydarzeniach weźmie udział max 240 osób, do
120 osób w każdym wydarzeniu.
5. Program każdego spotkania obejmuje:
a. Część ogólną dla wszystkich uczestników wydarzenia:
- spotkanie z ciekawymi ludźmi, których dokonania zawodowe mogą być
przykładem osiągnięcia sukcesu w młodym wieku (2 godz. dyd.);
- ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany
w CWUZ oraz wręczenie nagród (1 godz. dyd.);
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7.
8.
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b. Część realizowaną w podziale na grupy, służącą prezentacji nagrodzonych
projektów, wymianie doświadczeń w realizacji projektów a także prezentacji wiedzy,
zainteresowań i sukcesów indywidualnych uczniów (3 godz. dyd.).
Uczestnikami FMT mogą być uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach
organizowanych w CWUZ, zgłoszeni przez beneficjentów projektów konkursowych,
w szczególności z zespołów zgłoszonych do Konkursu na najlepszy projekt edukacyjny
zrealizowany w CWUZ.
Dla laureatów konkursu udział w FMT jest obowiązkowy ze względu na osobisty odbiór
nagród.
Udział w FMT jest dla uczestników bezpłatny.
Za dowóz do miast, w których będzie realizowane FMT oraz opiekę nad uczniami
odpowiedzialni są beneficjenci projektów konkursowych.
III.
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Warunkiem udziału w FMT jest dostarczenie przez beneficjentów projektów
konkursowych zgłoszenia uczestników spotkania wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do
Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 25.05.2018 r. pocztą elektroniczną na
adres: www.malopolskietalenty.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Biuro Merytoryczne
projektu Małopolskie Talenty, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.
Po ogłoszeniu wyników konkursu laureaci zostaną wprowadzeni na listę uczestników
forum przez organizatora bez konieczności dokonania zgłoszenia, o którym mowa
w p.2.
Organizator powiadomi beneficjentów projektów konkursowych i zgłoszonych uczniów
o miejscu i szczegółowym terminie realizacji forum pocztą elektroniczną, nie później niż
na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
Nadesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z pełną
akceptacją regulaminu FMT.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez organizatora na podstawie zgody
udzielonej w związku z uczestnictwem w projekcie Małopolskie Talenty, zawartej
w Deklaracji uczestnictwa w projekcie
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Warunki udziału

Postanowienia końcowe

W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu z uczestnikami
forum i beneficjentami projektów konkursowych organizatorzy będą się kontaktować
głównie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyduje organizator.
Aktualna treść
Aneksu do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu
Małopolskie Talenty dostępna jest w Biurze Merytorycznym projektu Małopolskie
Talenty, Nowy Sącz ul. Jagiellońska 61 oraz na stronie internetowej projektu
www.malopolskietalenty.pl
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 16.04.2018 r.

