
Regulamin nominowania  

do X Dolnośląskiej Gali Talentów 
 

1. Dolnośląska Gala Talentów to przedsięwzięcie organizowane przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty mające na celu promocję uzdolnionej młodzieży dolnośląskich 

szkół i placówek oświatowych.  

2. Dolnośląska Gala Talentów jest organizowana jako przegląd talentów uzdolnionej 

młodzieży, nominowanych do ww. przedsięwzięcia przez jury podczas eliminacji 

rejonowych.  

3. Eliminacje rejonowe odbędą się w szkołach lub placówkach oświatowych,  

które posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzenia  prezentacji uczniowskich  

i które zgłoszą swój akces do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia we współpracy 

z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. 

4. Eliminacje rejonowe odbędą się w dniu 20 marca 2020 r.  w szkołach lub placówkach 

oświatowych znajdujących się najbliżej terytorialnie szkół/placówek, które zgłosiły 

swoich przedstawicieli. 

5. Szkoła/placówka zgłasza do udziału w eliminacjach rejonowych tylko jednego 

przedstawiciela (ucznia lub zespół), który w ocenie nauczycieli jest utalentowany 

w określonej dziedzinie lub realizuje ciekawe pasje i zainteresowania. 

Uwaga! Zgłoszona osoba nie może być uczestnikiem poprzednich Gali Talentów  

z ostatnich dwóch lat szkolnych, tj. r. szk. 2017/2018, r. szk. 2018/2019.  

Zgłoszenia uczestnika do Rejonowej Gali Talentów dokonuje się w terminie  

do 10 lutego 2020 r. poprzez formularz znajdujący się na platformie:  

https:// edu.kuratorium.wroclaw.pl. Zgłaszając uczestnika/ uczestników dyrektor 

szkoły loguje się swoim hasłem i loginem, następnie przechodzi do zakładki: 

formularze/ aktywne. 

      6.  Jury Rejonowej Gali Talentów, nominujące do IX  Dolnośląskiej Gali Talentów,  

             powołuje Dolnośląski Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły/placówki  

             organizującej eliminacje rejonowe. 

       7.   W skład 5 – osobowego jury wchodzą:  

 wizytator – przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  

jako przewodniczący jury, 

 dyrektor szkoły/placówki, w której odbywają się eliminacje lub jego 

przedstawiciel, 

 3 nauczycieli/instruktorów z innych szkół/placówek oświatowych. 

 



        8. Każdy z członków jury przyznaje określoną liczbę punktów (1-5 pkt.) w każdej  

             kategorii: 

 ogólne wrażenie artystyczne,  

 oryginalność zainteresowań, pasji czy talentu, 

 profesjonalizm wykonania. 

       9.  Jury w poszczególnych rejonach, na podstawie zsumowanej liczby punktów, nominuje 

            do Dolnośląskiej Gali Talentów od 1 do 3 najlepszych uczestników biorąc pod uwagę 

            różnorodność zainteresowań i talentów. Przewodniczącemu jury przysługuje prawo  

            wyboru jeszcze jednej osoby w sytuacjach wysokiego poziomu występów eliminacji  

            rejonowych.  

   10. Lista nominowanych z poszczególnych rejonów jest ogłaszana w tym samym 

           dniu w szkole/placówce organizującej etap rejonowy, a lista wszystkich   

           nominowanych do X Dolnośląskiej Gali Talentów zostanie ogłoszona  

           do 30 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

           w zakładce „Dolnośląska Gala Talentów”. 

    11.  Laureatami Dolnośląskiej Gali Talentów są nominowani w eliminacjach rejonowych 

            uczestnicy, którzy wzięli udział w koncercie finałowym. 

    12.   Planowany Finał X Dolnośląskiej Gali Talentów odbędzie się 28 maja 2020 r.   

    13.  Laureaci eliminacji rejonowych nie mogą w trakcie przygotowań do finału dokonać  

            żadnych zmian repertuaru. 

    14.  W sytuacjach losowych szkoła/ placówka lub opiekun ma obowiązek poinformować  

            organizatora o nieobecności występującego. 

     15. Wszelkie informacje dotyczące w/w przedsięwzięcia będą umieszczane na stronie  

             internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce „Dolnośląska Gala 

            Talentów”. 

     16.  Administratorem Danych Osobowych uczestników IX Dolnośląskiej Gali Talentów  

             jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców 

            Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław (e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl), zwany   

            dalej Administratorem. 

            Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku   

            należy przesyłać na adres wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl 
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