
Ogólne zasady współpracy 

w zakresie organizacji Rejonowej Gali Talentów  

w dniu 20 marca 2019 r. 

 

1. Szkoły lub placówki oświatowe, które zgłosiły wolę organizacji etapu rejonowego  

X Dolnośląskiej Gali Talentów zobowiązują się do: 

1) kontaktu ze szkołami i placówkami biorącymi udział w przedsięwzięciu, 

zgodnie z przesłaną lista zgłoszeń, w tym zebrania od uczestników oświadczeń 

i zgód,  

2) sprawnej organizacji przedsięwzięcia w dniu 20 marca 2020 r. w godzinach 

porannych tj. 10.00 lub 11.00 ( o godzinie rozpoczęcia gali decyduje organizator 

w zależności od  ilości uczestników i możliwości dotarcia do miejsca organizacji 

przedsięwzięcia), 

3) zapewnienia warunków technicznych tj.: sali widowiskowej, nagłośnienia 

sali, ekranu i projektora multimedialnego oraz innych zgodnie  

z zapotrzebowaniem występujących,  

4) opracowania scenariusza (zgromadzenia slajdów przedstawiających logo 

i zdjęcie szkoły – ułożenie ich w kolejności występujących uczniów  

z poszczególnych placówek i prezentowanie podczas przedsięwzięcia), 

prowadzenia imprezy, wręczenie dyplomów uczestnictwa,  

5) zaproponowania Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty członków jury,  

 przeprowadzenia wyboru nominowanych wg uzgodnionych zasad  

oraz ogłoszenie wyników, 

6) przygotowanie skromnego poczęstunku dla występujących uczniów  

na rachunek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zgodnie z wcześniejszą 

umową.   

2. Organizatorzy rejonowi mogą zdecydować o udziale niezgłoszonych do Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu, uczestników ze swojego rejonu, pod warunkiem możliwości 

realizacji przedsięwzięcia.  W takim przypadku organizator jest zobowiązany 

niezwłocznie przesłać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

(a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl) pisemną  informację o nowych uczestnikach. 

3. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zapewnia: 

1) stały kontakt i współpracę z organizatorem rejonowych edycji  

w przygotowaniu przedsięwzięcia,  

2) zamieszczenie na stronie www Kuratorium Oświaty we Wrocławiu listy 

zgłoszonych szkół ze wskazaniem miejsca lokalizacji przeglądów regionalnych 

oraz  niezbędnych informacji dot. organizacji gali, 

3) możliwość pobrania ze strony internetowej wzoru slajdu uczestnika  

celem  przesłania go przez zgłoszone placówki na adres organizatorów, 

mailto:m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl


 

4) przygotowanie dyplomów dla uczestników, podpisanych przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty, 

5) udział przedstawiciela Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w rejonowej edycji, 

6) refundację skromnego posiłku dla uczestników przedsięwzięcia w wysokości 

ustalonej w zależności od ilości występujących. 

 


