
 

 
 



 

 

- балалар һəм яшьлəрне Татарстан Республикасында уздырыла һəм чынга 

ашырыла торган, аеруча алар катнаша алырлык  актуаль проектлар белəн таныштыру; 

- якын һəм чит иллəрдə яшəүче ватандашлар арасындагы  балалар һəм 

яшьлəргə Татарстан Республикасы турында шəхси күзаллауларын формалаштырырга 

булышу; 

- балалар һəм яшьлəрне Татарстан Республикасында ирешергə мөмкин 

булган шəхси һəм һөнəри үсешнең актуаль мөмкинлеклəре белəн таныштыру.  

 
3. Конкурсны үткəрү вакыты һəм урыны. 

 1-нче этап – «Читттəн торып сайлап алу этабы»: бəйгедə катнашу өчен 

www.selet.biz сайтында гариза тутыру һəм үзең турында видео яздырып (2 минуттан 

артык булмаска тиеш) аны seletvatandashlar@gmail.com электрон почтасына 2019 

елның 8-нче майга кадəр җибəрүдəн гыйбарəт.   

2-нче этап – «Турыдан-туры сайлап алу этабы»: 2019 елның 8-нче маеннан 

алып 12-нче майга кадəр 1-нче этапны уңышлы узган катнашучылар белəн  шəхси 

онлайн-əңгəмəлəр уздыру. 

Конкурсның нəтиҗəлəре 2019-нчы елның 20-нче маеннан да соңга калмый 

хəбəр ителəчəк. 

4. Конкурсның катнашучылары. 

Конкурсны уздыру вакытында якын һəм чит иллəрдə яшəүче 12 яшьтəн алып 18 

яшькə кадəр ватандашлар катнаша ала. 

Сайлап алу критерийлары: 

- уку, фəн, иҗат, спорт, иҗтимагый эшчəнлектə булган казанышлар; 

- татар телен өйрəнү телəге; 

- академик өлгереш; 

- креативлык; 

- Татарстан Республикасы дəүлəт теллəренең берсендə (татар, рус теле) 

яки инглиз телендə (Сəлəт киңлеге өч телле) ирекле сөйлəшү.  

 

5. Конкурсның җиңүчелəре. 

Конкурсның җиңүчелəре булып сайлап алу этаплары нəтиҗəлəре буенча иң күп 

балл җыйган катнашучылар  санала. Конкурсның җиңүчелəренə яшəгəн шəһəреннəн 



 

 

алып Казанга кадəр һəм кире якка юл чыгымнарын каплау, Казан шəһəре буенча 

экскурсия  программасы һəм Сəлəтнең җəйге профильле сменаларының берсендə 

катнашу өчен грант бирелə. 

 6. Бəйгенең Оештыру комитеты. 

Оештыру комитеты составы Сəлəт клублары əгъзаларыннан формалаша, 

«Сəлəт» ТРЯИФ Генераль директоры тарафыннан раслана. Оештыру комитеты 

Бəйгене əзерлəү һəм үткəрүне үз өстенə ала һəм шулай ук җиңүчелəр белəн килешү 

буенча, алар катнашачак Сəлəт сменасын билгели. 

Оештыру комитеты катнашучыларны сайлап алу кагыйдəлəренə үзгəрешлəр 

кертергə хокуклы. 

 Оештыру комитеты Сəлəт йортында (Казан шəһəре, Островский ур., 23 йорт) 

урнашкан.   

 
7. Конкурсның Экспертлар советы. 

Конкурсның этапларын үткəрү, аларга бəя бирү өчен Экспертлар советы 

формалаштырыла. Экспертлар советы составын «Сəлəт» ТРЯИФ Генераль директоры 

раслый. 

Экспертлар советының əгъзасы булып Татарстан Республикасының, Рəсəй 

Федерациясенең башкарма һəм канун чыгару хакимияте, Татарстан Республикасының 

иҗтимагый оешмалары вəкиллəре, җəмəгать эшлеклелəре тора ала. 

Конкурсның Экспертлар советы Конкурс материалларына бəя бирə, экспертиза 

үткəрə, җиңүчелəре хакында карарлар кабул итə.  

 


