Regulamin Konkursu
„Kwiat Tarniny”
pod patronatem Wójta Gminy Tarnów Opolski
Wiosna to pora nadziei i kwiatów. Dlatego porę tę wybrano, by spośród licznych
młodych talentów gminy wyróżnić tych, którzy są naszą nadzieją .Ideą Konkursu „Kwiat
Tarniny” jest uhonorowanie wybitnych młodych ludzi. Ich talenty, wspierane ciężką pracą,
godne są szacunku, promocji i wsparcia. Starannie pielęgnowane w przyszłości mogą
przynieść korzyść i chlubę środowisku ,z którego się wywodzą.
1.Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim.
2.Celem konkursu jest:
- wspieranie uzdolnionej młodzieży z gminy Tarnów Opolski,
- zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.
3.Konkurs skierowany jest do
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i studentów (w wyjątkowych przypadkach również uczniów szkół
podstawowych) zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski.
4.Młodym ludziom
zaangażowanym w życie kulturalno – społeczne gminy oraz
osiągającym wybitne wyniki w różnych dziedzinach (artystycznych, naukowych,
sportowych) zostaną przyznane jednorazowe nagrody.
5. Nagrody będą przyznawane w formie rzeczowej między innymi na:
- opłacenie, kursów, obozów (sportowych, naukowych, artystycznych),
warsztatów itp.,
- zakup pomocy naukowych, sprzętu , materiałów do twórczości artystycznej itp.

szkoleń,

6. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać nagrodę pieniężną.
7. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualny dla ucznia/ studenta za udokumentowane
osiągniecia.
8. Wyjątkowo Kapituła może przyznać nagrodę dla grupy nieformalnej, której członkowie
wykazali się wybitymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie jednoczenie przyczyniając się do
promowania gminy Tarnów Opolski.
9. Organizatorzy corocznie określać będą pulę nagród w zależności od posiadanych
środków uzyskanych przede wszystkim z organizacji Balu Karnawałowego z aukcją
Charytatywną. Kwota przeznaczona w 2017 roku wynosi 25428,00 złotych
10. Pula nagród nie musi być rozdysponowana jednorazowo. W przypadku zbyt małej
liczby zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi Kapituła może ogłosić kolejny konkurs
(po upływie co najmniej 3 miesięcy) lub przenieść środki na kolejny rok.

11.Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
- rodzice, opiekunowie prawni , a także pełnoletni uczniowie i studenci,
- dyrektorzy placówek oświatowych,
- stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania
edukacyjno –kulturalne wśród dzieci i młodzieży,
- każdy, komu znana jest sytuacja kandydata.
12. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach dostępnych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim przy Osiedlu Zakładowym oraz na
stronie internetowej GOK i Urzędu Gminy.
13. Zgłoszenia na rok 2017 przyjmowane
są w terminie do 12 maja. Wypełniony
wniosek należy dostarczyć osobiście pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Gminny
Ośrodek Kultury, Osiedle Zakładowe 7 , 46 050 Tarnów Opolski, mail: gok_top@o2.pl
14. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy brana będzie pod uwagę ocena
potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe
osiągnięcia. Nagroda kierowana jest w pierwszej kolejności do osób, którym warunki
życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, zdrowotna).
15. Nagrodę przyznaje powołana przez organizatorów Kapituła, w skład której wchodzą
przedstawiciele różnych środowisk. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
16. Laureaci poszczególnych edycji mogą ubiegać się powtórnie o nagrodę po upływie
3 lat.
17. W szczególnych przypadkach kandydat może ponownie aplikować o przyznanie
nagrody po 2 latach. Warunkiem powtórnego przyznania nagrody jest wykazanie się
kolejnymi osiągnięciami.
18. Nagroda może być przyznana dwukrotnie.
19. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się co roku w czerwcu na zakończenie sezonu
kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. Laureaci zostaną
powiadomieni o terminie uroczystości co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
20. Laureaci konkursu zobowiązani są do:
- złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
wraz ze zgodą na publikacją wizerunku zał. nr 1 (w imieniu osób nieletnich zgodę
podpisuje rodzic/ opiekun prawny – zał. nr 2),
- zaprezentowania swoich umiejętności w trakcie spektaklu połączonego z wręczeniem
nagród oraz podczas Balu Karnowałowego z Aukcją Charytatywną ( dotyczy dziedzin
umożliwiających prezentację sceniczną),
- promowania gminy Tarnów Opolski w trakcie pokazów, wyjazdów, konkursów, festiwali
itp.
21. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody jest równoznaczne z akceptacja niniejszego
Regulaminu.

