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Сəлəтле балаларны һəм яшьлəрне үстерү өлкəсендə VIII «Сəмрух»
республика ел премиясе
НИГЕЗЛƏМƏ

1. Премиянең оештыручылары.
Премия Татарстан Республикасы «Сəлəт» яшьлəр иҗтимагый фонды тарафыннан
Татарстан Республикасы хөкүмəте ярдəме белəн үткəрелə. Оештыруда «Казан
сəлəтлелəр ачык университеты 2.0» Автоном коммерциячел булмаган оешмасы ярдəм
итə.

2. Премиянең максаты һəм бурычлары.
Премиянең максаты: Сəлəт хəрəкəтендə катнашучы сəлəтле балаларны һəм
талантлы яшьлəрне бүлəклəү, Сəлəт активистларының, партнерларының, Сəлəт
проектлары авторларының һəм оештыручыларның эшенə бəя бирү.
Премиянең бурычлары:
-

-

ел дəвамында Сəлəт проектларында катнашып, Рəсəйдə һəм чит иллəрдə Татарстан
исемен уңай яңгыратуга үз өлешлəрен керткəн сəлəтле балаларны һəм
мөгаллимнəрне бүлəклəү;
бүгенге җəмгыятьтə интеллект һəм рухны беренче урынга кую идеялəрен алга этəрү;
прогрессив фикерлəүгə, этник индивидуальлек һəм гомумкешелек сыйфатларына ия
булган иҗади-интеллектуаль элита үстерүдə катнашу;
Сəлəт хəрəкəтендə катнашучы балаларда иҗади һəм иҗтимагый активлык дəрəҗəсен
арттыру;
Татарстан Республикасы яшь лидерларында позитив иҗтимагый һəм профессиональ
имидж булдыру.

3. Премиядə катнашучылар.
Ел саен уздырылучы «Сəмрух» исемле Республикакүлəм сəлəтле балалар һəм
талантлы яшьлəр премиясендə Сəлəт хəрəкəтендə актив балалар, яшьлəр, укытучылар
катнаша.
Бер номинациядə җиңү яулаган катнашучы икенче елда шул ук номинациядə
катнаша алмый.
Ярышта катнашучылар гаризаны бары тик 1 яки 2 номинациядə генə тапшыра
алалар.

4. Премияне уздыру шартлары, тəртибе һəм вакыты.
Премия дүрт этапта уздырыла:
1 нче этап – «Гаризалар кабул итү».
Катнашучылар гаризаны расланган форма белəн www.selet.biz сайтында
тутыралар һəм портфолиоларын Оештыру комитетына җибəрəлəр. Вакыты – 2022
елның 27 нче ноябренə кадəр.
2 нче этап – «Катнашучыларны сайлап алу. Читтəн торып катнашу этабы».
Катнашучыларны портфолио нигезендə сайлап алу. Премиянең Оештыру
комитеты катнашучының гаризасын карый һəм аны түбəндə билгелəнгəн
критерийлар нигезендə бəяли. Катнашучының килəсе этапка узу-узмавы җыелган
баллар санына карап билгелəнə. Игътибар! Барлык номинациялəрдə дə
катнашучыларның соңгы ике елда ирешкəн уңышларына бəя бирелə. Вакыты –
2022 ел, 28 нче ноябрь - 4 нче декабрь.
3 нче этап – «Катнашучыларны əңгəмə нигезендə сайлап алу».
Кандидатлар белəн əңгəмəне экспертлар советы уздыра һəм бəя бирə, аның төп
максаты – катнашучының эшчəнлеге турында тулырак мəгьлүмат алу.
Катнашучының чыгышы нəтиҗəлəре буенча экспертлар составы баллар куя. Алар
беренче этап баллары белəн кушыла. Биремнəрнең формасын һəм эчтəлеген
экспертлар билгели. Экспертлар, нəтиҗə ясаганда, катнашучыларның читтəн
торып сайлап алу этабында туплаган балларын да исəпкə алырга хокуклы.
Конкурс уздырылуга 5 көн кала, уздырылу урыны, вакыты һəм конкурсның
эчтəлеге хакында хəбəр ителə. Вакыты – 2022 елның 8 нче декабреннəн 2022
елның 29 нчы гыйнварына кадəр.
4 этап – «Тантаналы рəвештə премияне тапшыру».

2023 ел, февраль – лауреатларны һəм премиянең җиңүчелəрен бүлəклəү.
Тантананы үткəрү датасы һəм вакыты Оештыру комитеты тарафыннан өстəмə
рəвештə хəбəр ителə. Көтелмəгəн шартлар килеп чыккан очракта, Оештыру
комитеты премиянең уздыру этапларын үзгəртергə мөмкин.

5. Премия номинациялəре һəм бəя бирү шартлары.
Ел саен уздырылучы «Сəмрух» исемле республика сəлəтле балалар һəм талантлы
яшьлəр премиясе түбəндəге номинациялəр буенча үткəрелə:
«Ел директоры» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шарт:
-

əлеге номинациядə бары тик «Сəлəт 2022» җəйге профильле аланнары
директорлары гына катнаша ала ( 1 Кушымта).

Техник сайлауның бəялəү критерийлары:
-

Сəлəт берлəшмəсе эшчəнлегендə актив катнашу;
Сəлəт берлəшмəсендə казанышларга ия булу;
шəхси һəм профессиональ уңышларга ия булу;
фəнни-тикшеренү эшчəнлегендə, мəдəни һəм спорт чараларында, иҗтимагый
эшчəнлектə казанышлар;
эшчəнлекнең Сəлəт җитəкчелеге тарафыннан бəялəнүе;
эшчəнлекнең лагерь базасы җитəкчелеге тарафыннан бəялəнүе.

Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;
- презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
- презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
- тамашачыларга мəгълүматны җиткерə белү сəлəте;
- гомуми тəэсир;
- Татарстан Республикасының ике дəүлəт телендə дə сөйлəшə белү;
- сменага кадəрге һəм сменадагы эшне оештыру (документлар, планлаштыру,
балаларны җыю һəм сайлап алу);
- команда эшен формалаштыру һəм оештыру;
- кызыксынуы һəм катнашы булган яклар (партнерлар, ата-аналар, Сəлəт
җитəкчелеге, сменада катнашучылар) белəн хезмəттəшлек;
- педагогик һəм административ очракларны дөрес чишə белү.

«Ел өлкəн əйдаманы» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шарт:
-

əлеге номинациядə бары тик «Сəлəт 2022» җəйге профильле аланнарның өлкəн
əйдаманнары гына катнаша ала (1 Кушымта).
Техник сайлауның бəялəү критерийлары:
- Сəлəт берлəшмəсе эшчəнлегендə актив катнашу;
- Сəлəт берлəшмəсендə казанышларга ия булу;
- шəхси һəм профессиональ уңышларга ия булу;
- фəнни-тикшеренү эшчəнлегендə, мəдəни һəм спорт чараларында, иҗтимагый
эшчəнлектə казанышлар;
- эшчəнлекнең смена директоры, Сəлəт, лагерь базасы җитəкчелеклəре,
тарафыннан бəялəнүе.
Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
– презентациянең оригинальлеге;
– презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
– презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
– тамашачыларга мəгълүматны җиткерə белү сəлəте;
– гомуми тəэсир;
– Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрен югары дəрəҗəдə белү;
– команда эшен формалаштыру һəм оештыру;
– сменаның укудан тыш программасы: төзү, оештыру һəм уздыру;
– катлаулы педагогик һəм административ очраклар барлыкка килгəндə үз-үзеңне
тоту кагыйдəлəрен аңлау.
«Ел методисты» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шарт:

-

əлеге номинациядə бары тик «Сəлəт 2022» җəйге профильле аланнарның
методистлары гына катнаша ала (1 Кушымта).
Техник сайлауның бəялəү критерийлары:
-

Сəлəт берлəшмəсе эшчəнлегендə актив катнашу;
Сəлəт берлəшмəсендə казанышларга ия булу;
шəхси һəм профессиональ уңышларга ия булу;
фəнни-тикшеренү эшчəнлегендə, мəдəни һəм спорт чараларында, иҗтимагый
эшчəнлектə казанышлар;
- эшчəнлекнең смена директоры, Сəлəт җитəкчелеге тарафыннан бəялəнүе.
Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;

-

-

презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
тамашачыларга мəгълүматны җиткерə белү сəлəте;
гомуми тəэсир;
Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрен югары дəрəҗəдə белү;
остазларның эшен формалаштыру һəм оештыру;
укыту программасы партнерлары белəн эшлəү;
программа (максат, бурычлар, көтелгəн нəтиҗəлəр, смена профиленə туры килү);
программаны оештыру (кадрлар составы, балаларны юнəлешлəр буенча бүлү
принцибы, программаны үткəрү һəм йомгаклау форматлары);
үз методик эшлəнмəлəрең булу;
уку-укыту программасы буенча кайтаваз җыю форматы;
уку-укыту программасы нəтиҗəлəрен анализлау (көчле яклар, үсеш зоналары,
үсеш перспективалары).

«Ел аланы» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шарт:
-

əлеге номинациядə бары тик «Сəлəт 2022» җəйге профильле аланнары гына катнаша
ала (1 Кушымта).
Техник сайлауның бəялəү критерийлары:
- аланда катнашучыларның шəһəр, республика, ил күлəмендə казанышлары;
- бер урынга туры килгəн балалар саны;
- алан эшчəнлегенең социаль челтəрлəрдəге үз пабликларында, район, республика,
ил ММЧларында яктыртылуы;
- аланның профиль һəм тематик эшчəнлеген ел дəвамында алып бару;
- аланның 2021-2022 нче еллларда ирешкəн уңышлары;
- эшчəнлекнең Сəлəт җитəкчелеге тарафыннан бəялəнүе.
Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;
- презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
- презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
- команданың презентациядə катнашуы;
- гомуми тəэсир;
- аланда татар телле мохит булдыру өчен кулланылган ысуллар һəм чаралар;
- «Сəлəт 2022» җəйге аланының эшчəнлеге сайланган профильгə туры килүе (укуукыту, массакүлəм һəм спорт чаралары, укудан тыш программа, идеология);
- «Сəлəт 2022» җəйге профильле алан уздыру өчен смена командасы төзегəн махсус
методик күрсəтмəлəр булу;

- эшчəнлеккə сменада катнашучы балалар һəм аларның əти-əнилəре бəялəмəсе;
- лагерьның брендингы (лого, постлар стиле, раздатка, базаны бизəү);
- лагерьның эшчəнлеген социаль челтəрлəрдə үз пабликларында яктырту.
«Ел сəлкеше» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шартлар:
-

əлеге номинациядə 14 яшьтəн алып 18 яшькə кадəр булган, Сəлəт хəрəкəтендə
активлыгы 2 елдан да ким булмаган сəлкешлəр катнаша ала.
Критерии оценки технического отбора:
- Сəлəт берлəшмəсе эшчəнлегендə актив катнашу;
- Сəлəт берлəшмəсендə казанышларга ия булу;
- укуда югары өлгереш (гаризага уку урыныннан алынган, соңгы уку елындагы
өлгереш турында белешмə беркетелə);
- шəхси һəм профессиональ уңышларга ия булу;
- фəнни-тикшеренү эшчəнлегендə, мəдəни һəм спорт чараларында, иҗтимагый
эшчəнлектə казанышлар;
- эшчəнлекнең əйдаманнар һəм смена директоры тарафыннан бəялəнүе.
Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;
- презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
- презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
- тамашачыларга мəгълүматны җиткерə белү сəлəте;
- гомуми тəэсир;
- Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрен югары дəрəҗəдə белү;
- Сəлəт профильле аланының уңышларында өлеше булу;
- смена вакытында яуланган казанышлары булу;
- сменаның башка катнашучылары белəн үзара бəйлəнеш;
- Сəлəт берлəшмəсе эшчəнлегендə ел дəвамында актив катнашу.
«Ел əйдаманы» номинациясе.
Əлеге номинациянең лауреатлары һəм җиңүчесе Республикакүлəм «Əйдаманнар ярышы
2022» бəйгесе нəтиҗəлəре нигезендə билгелəнə.
«Ел клубы» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шартлар:
-

Сəлəт хəрəкəтендə кимендə бер ел эшчəнлек тəҗрибəсе булган клублар гына
катнаша.
Техник сайлауның бəялəү критерийлары:

-

клуб əгъзаларының укуда өлгерүе;
клуб əгъзаларының мəктəп, район, шəһəр, республика, ил күлəмендə
казанышлары;
- клуб тарафыннан ел дəвамында үткəрелгəн чаралар саны;
- клубның эшчəнлеген социаль челтəрдəге үзенең паблигында яктырту, район,
шəһəр, республика, ил ММЧларында күрсəтү;
- активистлар санының еллык үсеш тенденциясе;
- клуб əгъзаларының «Сəлəт 2022» җəйге аланнырында катнашуы;
- клуб əгъзаларының Сəлəтнең 2022 нче елда узган башка чараларында катнашуы;
- клубның 2021-2022 нче елларда ирешкəн уңышлары;
- оценка деятельности со стороны руководства Сəлəт.
Үз-үзеңне презентациялəүне бəялəү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;
- презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
- презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
- команданың презентациядə катнашуы;
- гомуми тəэсир;
- клубта татар телле мохит булу;
- активистлар санының еллык үсеш тенденциясе;
- клуб активлыгы белəн «Сəлəт 2022» җəйге аланнарында катнашкан балалар саны;
- клубның брендингы (лого, постлар стиле, раздатка, чараларны бизəү);
- «Сəлəт»нең башка төбəклəрдəге клублары белəн хезмəттəшлек;
- юл картасаның дөрес тутырылышы һəм барлык пунктлар Клуб эшчəнлегенə
туры килүе.
«Ел кулдашлары» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шарт:
-

əлеге номинациядə Сəлəтнең 2022 нче елның җəйге профильле сменасында
кулдаш буларак (бер төркемдə) эшлəгəннəр генə катнаша ала (Приложение 1).
Критерии оценки технического отбора (һəр кулдашка бəя бирелə):
- Сəлəт берлəшмəсендə актив катнашу;
- Сəлəт берлəшмəсендə алган казанышлары;
- Сəлəт берлəшмəсенең сменаларында əйдаман буларак актив эшчəнлек алып бару;
- шəхси һəм профессиональ казанышлары;
- эшчəнлекнең сменаның өлкəн əйдаман һəм директоры тарафыннан бəялəнүе.
Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;
- презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);

-

презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
ике кулдашның да кызыксынуы;
гомуми тəэсир;
Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрен югары дəрəҗəдə белү;
төркемдə эшне формалаштыру һəм оештыру (шəмчеклəр, уеннар, төркем
вакыты);
эшчəнлекнең балалар һəм аларның ата-аналары тарафыннан бəялəнүе;
педагогик ситуациялəр вакытында дөрес чишелеш таба белү.

«Ел проекты» номинациясе.
Əлеге номинациядə катнашу өчен төп шартлар:
- əлеге номинациядə, Проектлар офисының бер өлеше булган төп проектлардан
кала, (2 Кушымта) 2022 ел дəвамында гамəлдə булган һəм бер елдан артык
гамəлгə ашырылган барлык проектлар тəкъдим ителə. Проектлар эчендəге аерым
чаралар да (шул исəптəн Проектлар офисына керүчелəр) катнаша ала.
Техник сайлауның бəялəү критерийлары:
- проектның колачы (аудиториясе, катнашучыларының географиясе);
- хезмəттəшлек ресурслары булу;
- проект кысаларындагы активлыклар саны;
- команданың проектларны гамəлгə ашыру тəҗрибəсе һəм команда вəкиллəренең
муниципаль, республика һəм ил дəрəҗəсендəге ирешкəн уңышлары;
- эшчəнлекнең Сəлəт җитəкчелеге тарафыннан бəялəнүе.
Икенче этапта экспертларның бəя бирү критерийлары:
- презентациянең оригинальлеге;
- презентациянең эчтəлеге (презентациядə берлəшмəнең эшчəнлегендə актив
катнашу, берлəшмə кысаларында һəм аннан тыш казанышлар, җитəкчелек
тарафыннан эшчəнлекне бəялəү кебек моментларны чагылдыру);
- презентациянең төзеклеге: видео/фото материаллар, сценография;
- Татарстан Республикасы дəүлəт теллəрен югары дəрəҗəдə белү;
- команданың презентациядə катнашуы;
- гомуми тəэсир;
- проектның иҗтимагый əһəмияте;
- Сəлəт берлəшмəсендə проектның актуальлеге һəм кирəклеге;
- проектның брендингы (лого, постлар стиле, раздатка, чараларны бизəү);
- проектның килəчəктəге үсеш перспективасы;
- проектның нəтиҗəлелеге — сан һəм сыйфат күрсəткечлəренə карап, ирешелгəн
уңышларны билгелəү.
«Сəлəт җырлый» номинациясе.
Номинациядə катнашу өчен мөһим шарт:
-

əлеге номинациядə 2021-2022 нче елларда иҗат ителгəн авторлык җыры катнаша ала.

Җырлар ике этапта бəялəнəчəк: халык тавыш бирүе, аның нəтиҗəсендə берничə
финалист билгелəнəчəк, аннары финалистларны коэффициентлар нигезендə экспертлар
бəялəячəк: 1,5 — катнашучы җырның сүзлəрен һəм көен үзе язган булса, 1 — катнашучы
башка автор көенə үз аранжировкасын ясаган һəм җыр сүзлəрен үзе язган булса. Бəя
бирү критерийлары:
- шигырь текстының сəнгати дəрəҗəсе;
- музыканың оригинальлеге;
- əсəрнең композиция бөтенлеге.

6. Премиянең Оештыру комитеты.
Оештыру комитеты Премияне əзерлəү һəм уздыру өчен «Сəлəт» клубы
əгъзаларыннан, «Сəлəт», фонды һəм «Сəлəт» яшьлəр үзəге хезмəткəрлəреннəн туплана.
Оештыру комитетының составы ТРЯИФ генераль директоры тарафыннан раслана.
Оештыру комитеты:
-

премияне оештыруны һəм уздыруны əзерли;
премия уздыруның һəр этабын администрацияли;
премия программасының һəр этабын уздыруны билгели һəм раслый;
үткəрү вакытын һəм урынын билгели;
махсус номинациялəр билгели ала.

7. Премиянең экспертлар советы.
«Катнашучыларны сайлап алу» этабын оештыру һəм билгелəү өчен Экспертлар советы
булдырыла. Аның составы «Сəлəт» ТРЯИФ генераль директоры тарафыннан раслана.
Экспертлар советы составына Дəүлəт органнары хезмəткəрлəре, танылган җəмəгать
эшлеклелəре, фəн, мəгариф, мəдəният хезмəткəрлəре керə.
Экспертлар советы беренче этапта кабул ителгəн конкурс материалларын бəяли.
Катнашучыларны əңгəмə нигезендə сайлап алу этабында конкурсантка бəя бирə һəм
премиянең җиңүчесен билгели.
Экспертлар советы өстəмə рəвештə махсус бүлəклəр һəм номинациялəр билгели ала.

8. Гариза тутыруга талəплəр.
Катнашучының гаризасы портфолио һəм гариза битеннəн гыйбарəт. Гариза
формасы www.selet.biz сайтында тутырыла. Гаризада күрсəтелмəгəн һəм портфолиода
документлар белəн расланмаган мəгълүмат исəпкə алынмый.

Портфолионың эчтəлеге:
- резюме, тəкъдим итү хатлары, бəялəмəлəр;
- дипломнар, рəхмəт хатлары, грамоталар, мактау грамоталары, сертификатлар;
- иллюстрациялəр (фотосүрəтлəр, басма массакүлəм мəгълүмат чараларыннан
копиялəр, видеоматериаллар һ.б.);
- соңгы ике ел эчендə ирешкəн уңышларны раслаучы башка документлар.
Формаль шартлар:
- документ тутыру: текстлар уку өчен аңлаешлы, укырга җайлы итеп һəм битнең бер
ягына язылырга тиеш;
- катнашучының уңышларын раслаучы документлар (дипломнар, рəхмəт хатлары,
басма матбугат чараларында чыккан язмалар) электрон рəвештə (копия яки сыйфатлы
фото) яки кəгазь вариантта тапшырылырга тиеш;
- иллюстрацион материаллар, гаризалар (фото һəм видео) электрон форматта
документлар белəн бер файлда бирелергə тиеш.

9. Гаризаны тапшыру тəртибе.
Гариза тапшыру вакыты – 2022 елның 27 нче ноябреннəн дə соңрак булырга
тиеш түгел.
Катнашучының гаризасы портфолио һəм гариза битеннəн гыйбарəт. Премиядə
катнашу өчен портфолио электрон йөрткечтə (флешка) оештыру комитетына
тапшырыла. Ул Сəлəт йортында, Казан ш., Островский ур., 23, каб. адресы буенча
урнашкан. (Казан шəһəре, Островский урамы, 23 нче йорт (Сəлəт Йорты), 3 нче бүлмəдə
кабул ителə). Оештыру комитетының электрон почтасына җибəрелергə дə мөмкин:
samruh@selet.biz.
Белешмə өчен телефон: + 7 (843) 292 - 16 - 00.
Əлеге нигезлəмəгə туры килмəгəн гаризалар конкурста каралмый.
Премия нəтиҗəлəре билгеле булгач, конкурс материаллары кайтарылырга
мөмкин.
Гаризалар саны аз булган очракта, Оештыру комитеты гаризалар кабул итү
этабын озайта ала, яки кайсыдыр номинациядə ярыш уздырылмаска мөмкин.

10. Фестивальдə катнашучыларның шəхси белешмəлəрен эшкəртү
һəм яклау.
Оештыручыларга тапшырыла торган мəгълүмат шəхси мəгълүмат булып санала
һəм Рəсəй Федерациясе законнары нигезендə саклана.

Республика ел премиясендə катнашып, катнашучы Рəсəй Федерациясенең 2006
елның 27 июлендəге «Шəхси мəгълүматлар турында» 152 номерлы Федераль законы
нигезендə оештыру турында мəгълүмат җиткерү һəм шундый ук чараларда катнашу
максатында

үзенең

шəхси

мəгълүматларын

автоматлаштырылган

һəм

автоматлаштырылмаган эшкəртүгə ризалыгын бирə, шул исəптəн: фамилиясе, исеме,
атасының исеме, туу датасы, телефон номеры, электрон почта адресы, эшлəү/уку урыны,
ил, төбəк, шəһəр. Фестивальдə җиңү яулаган очракта, күрсəтелгəн шəхси мəгълүматлар
бары тик Оештыручылар яки əлеге фестивальне уздыру белəн бəйле рəвештə
конфиденциаль мəгълүматларны таратмау турындагы килешүлəр нигезендə эш итүче
вəкалəтле затлар тарафыннан гына кулланылачак һəм əлеге фестивальгə бəйле рəвештə
бернинди өченче затларга да бирелмəячəк. Дəүлəт ярдəме күрсəтү нияте белəн
Оештыручы катнашучылар турында мəгълүматны башка оештыручыларга тапшыра ала.
Фестивальдə

катнашучыларның

шəхси

мəгълүматларын

эшкəрткəндə

оештыручылар Рəсəй Федерациясенең 2006 елның 27 июлендəге «Шəхси мəгълүматлар
турында» 152 номерлы Федераль законы белəн җитəкчелек итə. Оештыручылар шəхси
мəгълүматны саклау өчен кирəкле оештыру һəм техник чаралары булдыра.
Тиешле язма документны Оештыручы һəм Оештыручы адресына хат юллау яисə
Оештыручыларга һəм Оештыручыларның вəкиллəренə шəхсəн тапшыру юлы белəн
шəхси мəгълүматларны эшкəртү процессы туктатылырга мөмкин.

Кушымта 1.

Җəйге профильле аланнар исемлеге.
1. Сəлəт - Осталар бистəсе
2. Сəлəт - Тел
3. Сəлəт - Манзара
4. Сəлəт - Җилкəн
5. Сəлəт - Раушан
6. Сəлəт - Рухият
7. Сəлəт - Азнакай
8. Сəлəт - Саба
9. Сəлəт - Яр Чаллы
10. Сəлəт - Билəр каласы
11. Сəлəт - Тулпар
12. Сəлəт - Батыр
13. Сəлəт - Иҗат
14. Сəлəт - Санак
15. Сəлəт - Гайрəт
16. Сəлəт - Ак барс
17. Сəлəт - АкБүре
18. Сəлəт - Шəхес
19. Сəлəт - Кама
20. Сəлəт - Имəнкəй
21. Сəлəт - Олимп
22. Сəлəт - Галəм
23. Сəлəт - Агыйдел
24. Сəлəт - Аршан

Кушымта 2.

«Сəлəт» проектлар офисы.
1.
2.
3.
4.

Халыкара «Cəлəт» яшьлəр уку-укыту форумы
Төбəкара «Болгар-Туган Тел» чатырлы аланы
«Сəмрух» ел премиясе (шул исəптəн FundSelet проекты)
«Казан - ИХО Яшьлəр башкаласы 2022» чаралары планына кергəн
Проектлар
5. «Асылташ» мəктəбе
6. «Əйдаманнар мəктəбе»
7. «Əйдаманнар ярышы»
8. Сəлəт башҗитəклəр мəктəбе
9. Сəлəт остазлар мəктəбе
10. Сəлəтнең Халыкара күчмə проектлары
11. «Cəлəт-Батыр» проект офисы
12. «Cəлəт платформасы» – мəгълүмати аналитик системасы
13. «Иске Казан» сəлəтле балалар һəм яшьлəр фестиваленнəн тыш) проектлар
катнаша
14. Рөстəм Бикмуллин исемендəге Республикакүлəм «БикаФест» яшьлəр
җыр-шигърият фестивале
15. «Сəлəткə нур булган йолдызлар»

