ŠTATÚT SÚŤAŽE ZBIERAME TALENTY
PRE ŠKOLSKÝCH KOORDINÁTOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2022/23
Hlavnou snahou neziskovej organizácie Talentída je ponúkať našim deťom množstvo príležitostí na rozvoj
ich talentu a schopností. Snažíme sa pre „myslenie“ nadchnúť čo najviac žiakov a hľadáme také formy
motivácie školských koordinátorov, ktoré by čo najlepšie ocenili ich snahu zapojiť do vedomostných
súťaží čo najviac súťažiacich zo svojej školy. Preto vyhlasujeme súťaž Zbierame talenty.
 Účasť v súťaži Zbierame talenty je dobrovoľná. Môžu sa do nej zapojiť tí koordinátori, s ktorými
Talentída podpíše Dohodu o vykonaní práce a ktorí sa budú podieľať na organizovaní jednotlivých
súťaží. Podpísanie dohody o vykonaní práce nie je podmienené účasťou v súťaži Zbierame talenty.
 Účasťou v súťaži sa rozumie zbieranie talentov koordinátormi. Vyhlasovateľ súťaže vyhodnotí počty
nazbieraných talentov jednotlivými koordinátormi, určí výhercov a oznámi im výšku ich výhry podľa
podmienok uvedených nižšie.
 Počet pridelených talentov závisí od súťaže a počtu súťažiacich:
Súťaž
MAKSÍK
MAKS
VŠETKOVEDKO
EXPERT
MATEMATICKÝ KLOKAN

Počet talentov
za jedného súťažiaceho
170
50
65
65
65

 Koordinátorovi sa sčítajú talenty získané v školskom roku za všetky súťaže.


Výška výhry v súťaži závisí od počtu získaných talentov takto:
Počet talentov
2501 – 3 000
3001 – 3 380
3 381 – 4 750
4 751 – 7 500
7 501 – 10 000
10 001 – 13 000
13 001 – 15 000
15 001 – 20 000
viac ako 20 000

Výška výhry
5€
10 €
20 €
40 €
60 €
80 €
100 €
130 €
210 €

 Koordinátori, ktorí po vyhodnotení počtu nazbieraných talentov získajú výhru, budú o jej výške
informovaní listom s názvom „Oznámenie o výhre“. Výhra do výšky 350 € je oslobodená od daní
a odvodov, a teda bude výhercovi poukázaná na bankový účet vo výške uvedenej v tomto Štatúte
súťaže. Výhra bude výhercom vyplatená v júli 2023.
 Výhercovia, ktorí nazbierajú najviac talentov zo všetkých súťažiacich koordinátorov, získajú okrem
peňažnej výhry aj zaujímavú nepeňažnú odmenu v podobe poukážok na nákup kníh v kníhkupectve
MARTINUS. Poukážky budú v celkovej hodnote 225 €, hodnota poukážok pre jednotlivých výhercov
bude závisieť od poradia umiestnenia.
V Bratislave, 25. 8. 2022

RNDr. Ľudmila Burjanová

