Regulamin X edycji konkursu
“Talent za Talent” 2018/2019

§1 Informacje ogólne
1) Organizatorem konkursu „Talent za Talent” (zwanego dalej Konkursem) jest
Stowarzyszenie Cognitis (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 tudzież społeczności
b) Networking młodych liderów z całej Polski
c) Sprawdzenie młodych liderów w roli przywódców poprzez wszystkie 3 etapy
konkursu oraz nagrodzenie ich za dotychczasową działalność. Ta część projektu
pomoże również podsumować maturzystom ich dotychczasową pracę oraz
zaplanować przyszłą, ponieważ stoją przed rozpoczęciem nowego etapu życia studiów.
4) Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z
obywatelstwem Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przystępują do egzaminu maturalnego
w 2019 r.
5) Konkurs organizowany jest corocznie.

§2 Organizacja konkursu

1) Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie formularza zgłoszenia odbywa się za
pośrednictwem strony internetowej www.cognitis.pl
2) Konkurs składa się z trzech etapów.Pierwszą część stanowi formularz doświadczeń oraz
rozwiązanie case’a wysłane w terminie podanym w harmonogramie dostępnym na
stronie Organizatora. W przypadku zakwalifikowania się do II etapu Konkursu,
Uczestnik zobowiązany jest do przyjazdu na II etap, który odbędzie się w Warszawie w
dniach 5-6 czerwca 2019 r. Nieobecność podczas II etapu Konkursu równoważna jest z
rezygnacją z uczestnictwa

w Konkursie, o czym należy uprzednio poinformować

Organizatorów.
3) Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna oraz zadanie zespołowe.
4) Trzecim etapem konkursu (w przypadku zakwalifikowania) jest prezentacja na gali
finałowej, która odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w Warszawie.
5) Formularz zgłoszeniowy musi zostać przesłany w formularzu dostępnym na stronie
internetowej Organizatora.
6) Prace konkursowe należy wykonywać samodzielnie. W przypadku, gdy praca została
wykonana przez kilka osób, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
7) Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 9) Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest:
a) zaakceptowanie warunków regulaminu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na
udostępnianie tych danych Partnerom,
c) wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od
Stowarzyszenia Cognitis z siedzibą w Poznaniu,
d) bycie maturzystą w roku szkolnym 2018/2019
e) wyrażenie zgody na umieszczenie informacji o uczestnikach na stronie
www.cognitis.pl oraz jej podstronach.
f) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie.
10) Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji

11) Ostateczny termin rejestracji upływa 31 marca, a nadsyłania prac konkursowych w
drugim etapie 20 kwietnia 2019 roku.
12) Ogłoszenie 24 finalistów nastąpi 30 kwietnia 2018 roku.

§3 Zasady przyznawania nagród
1) Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępna jest na
stronie www.cognitis.pl.
2) Organizatorzy wyłonią 24 finalistów konkursu na podstawie wypełnionego formularza
doświadczeń oraz rozwiązania case’a.
3) Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele
Stowarzyszenia Cognitis oraz zaproszeni Goście.
4) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie
następujących kryteriów:
a) arkusza doświadczeń - opisu podejmowanych działań wykraczających poza szkolne
minimum programowe (np. samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady, drużyny
sportowe etc.)
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.
c) rozmowy kwalifikacyjnej
d) assessment center
e) prezentacji podczas gali finałowej Konkursu
5) Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna
6) Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Laureata X edycji Konkursu Talent za Talent oraz
nagrodę rzeczową.
7) Wszyscy finaliści otrzymają certyfikaty zaświadczające o uczestnictwie w konkursie i
osiągnięciu tytułu finalisty.

8) Lista zwycięzców każdej edycji konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.cognitis.pl oraz na www.facebook.com/talent.za.talent
9) Warunkiem otrzymania nagrody i uzyskania tytułu Finalisty, bądź Laureata Konkursu
jest uczestnictwo w gali finałowej w dniach 5-6 czerwca 2019 r.
10) Przewidziane są również nagrody dla szkół, które zachęcają swoich uczniów do
uczestnictwa w konkursie. Nagrodą dla szkoły, której największa liczba uczniów wyśle
rozwiązanie etapu pierwszego otrzyma TYTUŁ Szkoła kształcąca najbardziej
obiecujących przyszłych liderów w Polsce w roku 2019.
11) Nagrodą dla osób wspierających laureatów jest dyplom.
12) Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna

§4 Postanowienia końcowe
1) Regulamin dostępny jest na stronie www.cognitis.pl
2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i skuteczność doręczeń
korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej, za skuteczność działania
Internetu i związane z tym ewentualne nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu.
6) Decyzje Organizatora są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje z tytułu lub w związku
z decyzjami i ocenami dokonanymi przez Organizatora żadne roszczenie wobec
Organizatora, poza zapisanymi w niniejszym Regulaminie.
7) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 100) oraz przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006, nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami).

