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Regulamin XI edycji Konkursu  

„Talent za Talent”  

2019/2020  

§ 1 Informacje ogólne  

1) Organizatorem konkursu „Talent za Talent” (zwanego dalej Konkursem) jest 

Stowarzyszenie Cognitis z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej Organizatorem);  

2) Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które 

wspierają działania Organizatora;  

3) Celem konkursu jest:  

a) propagowanie idei mądrego przywództwa, opartego na kształtowaniu 

charakteru i współpracy z innymi ludźmi, która pomaga rozwijać talenty 

wszystkich zaangażowanych w działania, co prowadzi do rozwoju 

jednostki jako lidera i całej organizacji,  

b) networking młodych liderów z całej Polski,  

c) możliwość sprawdzenia się młodych liderów w trzech etapach Konkursu 

oraz nagrodzenie ich za dotychczasową działalność,  

i. Ta część pomoże również podsumować maturzystom ich 

dotychczasową pracę oraz zaplanować przyszłą, ponieważ przed 

nimi nowy etap w życiu – okres studiów;  

4) Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie:  

a) ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,  

b) posiadający obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) którzy w 2020 roku przystępują do egzaminu maturalnego  

po raz pierwszy;  
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5) Uczestnik zobowiązany jest do wykonania prac konkursowych samodzielnie.  

W przypadku, gdy praca została wykonana przez kilka osób, Uczestnik zostaje 

zdyskwalifikowany;  

6) Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową;  

7) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

a) zaakceptowanie regulaminu,  

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

udziału w Konkursie oraz na udostępnianie tych danych Partnerom,  

c) wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych  

i promocyjnych od Organizatora,  

d) wyrażenie zgody na utrwalania wizerunku Uczestnika podczas konkursu 

i jego dalsze rozpowszechnianie w mediach społecznościowych,  

w związku z udziałem w Konkursie oraz w celach promocyjnych przez 

Organizatora,  

e) wyrażenie zgody na umieszczanie informacji o Uczestniku na stronie 

internetowej Organizatora www.cognitis.pl, jej podstronach oraz  

w mediach społecznościowych, m.in. na 

www.facebook.com/talent.za.talent lub www.facebook.com/cognitis;  

8) Powyższe czynności wskazane w pkt 7 wykonywane są w procesie rejestracji 

Uczestnika do Konkursu.  

§ 2 Organizacja konkursu 

1) Konkurs składa się z trzech etapów:  

a) pierwszy etap - przesłanie wypełnionego formularza doświadczeń 

oraz rozwiązania case’a,  

b) drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz assessment center,  

c) trzeci etap – udział i prezentacja podczas Gali Finałowej Konkursu;  

http://www.cognitis.pl/
http://www.facebook.com/talent.za.talent
http://www.facebook.com/cognitis
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2) Rejestracja Uczestnika odbywa się za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora www.cognitis.pl poprzez przesłanie formularza 

elektronicznego. Wysłanie zgłoszenia w inny sposób jest bezskuteczne;  

3) Pierwszy etap odbywa się drogą elektroniczną, a drugi i trzeci odbywa się  

w Warszawie w dniach 3-4 czerwca 2020 roku;  

4) Na pierwszy etap Konkursu składa się przesłanie w terminie określonym  

w harmonogramie dostępnym na stronie Organizatora:  

a) wypełnionego formularza doświadczeń,  

b) rozwiązania case’a;  

5) Harmonogram, o którym mowa w pkt 4 zostanie udostępniony na stronie 

internetowej Organizatora (www.cognitis.pl) najpóźniej do dnia 1 lutego 

2020 roku;  

6) W przypadku zakwalifikowania się Uczestnika do kolejnego etapu Konkursu, 

zobowiązany jest on do przyjazdu na drugi etap, który odbędzie się  

w Warszawie w dniach 3-4 czerwca 2020 roku;  

7) Nieobecność podczas drugiego etapu Konkursu równoważna jest z rezygnacją 

z uczestnictwa w Konkursie, o czym należy uprzednio poinformować 

Organizatora;  

8) Koszty związane z przejazdem na drugi etap Konkursu oraz Galę Finałową 

Konkursu nie są zwracane;  

9) Na drugi etap Konkursu, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 roku  

w Warszawie składa się udział w:  

a) rozmowie kwalifikacyjnej,  

b) assessment center;  

10) Na trzeci etapem Konkursu składa się udział oraz wygłoszenie prezentacji 

podczas Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 

roku w Warszawie;  

11) Rejestracja Uczestnika możliwa jest do dnia 15 marca 2020 roku, a nadsyłanie 

prac konkursowych w pierwszym etapie możliwe jest do dnia  

24 kwietnia 2020 roku;  

12) Ogłoszenie 24 finalistów nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 roku.  

http://www.cognitis.pl/
http://www.cognitis.pl/
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§ 3 Zasady przyznawania nagród  

1) Informacja na temat nagród i ich fundatorów w bieżącej edycji Konkursu 

dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.cognitis.pl;  

2) Decyzje dotyczące zakwalifikowania do dalszych etapów oraz dotyczące 

przyznawania nagród podejmuje Jury, które powoływane jest przez 

Organizatora;  

3) W skład Jury wchodzą:  

a) przedstawiciele Stowarzyszenia Cognitis,  

b) zaproszeni Goście;  

4) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany w składzie Jury;  

5) Decyzje Jury są ostateczna i niepodważalne;  

6) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury na podstawie następujących 

kryteriów:  

a) formularza doświadczeń - opisu podejmowanych działań 

wykraczających poza szkolne minimum programowe (np. działalność  

w samorządzie uczniowskim, młodzieżowej radzie 

miasta/gminy/miasta i gminy, aktywność w drużynie sportowej, itp.),  

b) rozwiązania case’a, którego celem jest sprawdzenie umiejętności 

liderskich maturzystów, przyświecających im idei oraz cech charakteru, 

które wpływają na kształt podejmowanych przez nich działań;  

7) Każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu Konkursu  

i będzie w nim uczestniczył otrzyma tytuł “Finalisty XI edycji Konkursu Talent 

za Talent”;  

8) Otrzymanie certyfikatu zaświadczającego o uczestnictwie w Konkursie   

i osiągnięciu tytułu „Finalisty XI edycji Konkursu Talent za Talent” otrzyma 

każdy Uczestnik będący „Finalistą”, pod warunkiem, że będzie uczestniczył  

w Gali Finałowej Konkursu;  

9) W drugim etapie Konkursu, poza kryteriami wymienionymi w pkt 6, ocenie 

podlega także: 

a) przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,  

http://www.cognitis.pl/
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b) assessment center;  

10) W trzecim etapie Konkursu, poza kryteriami wymienionymi w pkt 6 i pkt 9, 

ocenie podlega dodatkowo prezentacja podczas Gali Finałowej Konkursu;  

11) Po zakończeniu trzeciego etapu Konkursu wyboru zwycięzcy dokona Jury;  

12) Zwycięzca Konkursu, pod warunkiem, że będzie uczestniczył w Gali Finałowej 

Konkursu, otrzymuje:  

a) tytuł „Laureata XI edycji Konkursu Talent za Talent”;  

b) nagrodę rzeczową;  

13) Lista zwycięzców oraz finalistów zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora www.cognitis.pl oraz na 

www.facebook.com/talent.za.talent lub www.facebook.com/cognitis;  

14) Wyrazem uznania dla osób wspierających laureatów jest dyplom.  

§ 4 Postanowienia końcowe  

1) Regulamin XI edycji Konkursu „Talent za Talent” 2019/2020 (zwany dalej 

Regulaminem) dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

www.cognitis.pl;  

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu , a także do 

odwołania Konkursu;  

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator;  

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i skuteczność 

doręczeń korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej, za 

sposób działania Internetu i związane z tym ewentualne nieprawidłowości  

w czasie trwania Konkursu;  

5) Decyzje Organizatora są ostateczne;  

6) Uczestnikowi nie przysługuje z tytułu lub w związku z decyzjami i ocenami 

dokonanymi przez Organizatora żadne roszczenia wobec Organizatora, poza 

zapisanymi w niniejszym Regulaminie.  

http://www.cognitis.pl/
http://www.facebook.com/talent.za.talent
http://www.facebook.com/cognitis
http://www.cognitis.pl/
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Klauzula informacyjna (RODO)  

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Cognitis z siedzibą  

w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisane do Rejestru 

Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000247946  

e-mail: kontakt@cognitis.pl;  

2) Pozyskane dane osobowe wykorzystywane będą dla celów statutowych 

związanych z organizacją Konkursu Talent za Talent, rekrutacją i organizacją 

projektów Stowarzyszenia, w tym także dla celów statystycznych i archiwalnych 

w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów,  

w jakich zostały zebrane, a następnie dla celów statystycznych i archiwalnych. 

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane Partnerom Konkursu Talent za 

Talent;  

4) Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Państwu prawo 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienie 

danych;  

5) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie Talent za 

Talent. Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.  
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