Mia100 Talentów 2018/2019 - dla wybitnie zdolnych uczniów

W ramach III edycji „Programu Mia100 Talentów”, jako Miasto, pragniemy wyróżnić
wyjątkowych uczniów klas maturalnych Państwa szkoły poprzez:
1. list gratulacyjny z rąk Prezydent Miasta Łodzi,
2. przyznanie bezpłatnej Karty Rabatowej programu Młodzi w Łodzi,
3. możliwość publikacji na stronie programu Młodzi w Łodzi profili poszczególnych
uczniów, zawierających informację o ich osiągnięciach,
4. możliwość udziału w warsztatach, spotkaniach dedykowanych zdolnej młodzieży
klas maturalnych..
Pełnoletni uczniowie, którzy spełnią wysokie kryteria „Regulaminu przyznawania Kart
rabatowych uczniom w ramach programu Mia100 Talentów”, samodzielnie zgłaszają swój
udział w tej inicjatywie.
Stosowny formularz zgłoszeniowy - profil ucznia wraz z Regulaminem przyznawania
Karty rabatowej uczniom w ramach Programu Mia100 Talentów oraz Regulaminem Karty
rabatowej Młodzi w Łodzi znajdują się na stronie:
https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/mia100-talentow/
Zgłoszenia pełnoletnich uczniów przyjmowane są tylko w formie elektronicznej na w/w
formularzach do dnia 23.11.2018 r.
Karty rabatowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali z udziałem Władz Miasta oraz
przedstawicieli łódzkich uczelni w grudniu br. Szczegóły w tym zakresie zostaną przesłane
w terminie późniejszym do uczniów, którzy zgłoszą się i spełnią kryteria regulaminowe.
W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służą:
 pani Alicja Dobrska (a.dobrska@uml.lodz.pl, tel. 42 638 59 42)
 pani Agnieszka Chudzik (a.chudzik@uml.lodz.pl, tel. 42 638 43 27) z Biura Obsługi
Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ
Program „Mia100 Talentów” to inicjatywa, realizowana w ramach programu
Młodzi w Łodzi, mająca na celu promowanie i wspieranie wybitnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Pełnoletni uczniowie klas maturalnych z łódzkich szkół, którzy spełniają wysokie kryteria
regulaminowe, zostaną wyróżnieni listem gratulacyjnym oraz Kartą rabatową Młodzi w Łodzi.
Karta uprawnia do korzystania ze zniżek i rabatów na oferty usług i produktów u niemal
120 Partnerów. Dotychczas dostępna była tylko dla studentów łódzkich uczelni (korzysta
z niej ponad 18 000 osób), a jedynie elitarne grono uczniów łódzkich szkół, w ramach
Mia100 Talentów, otrzyma możliwość korzystania z niej. Zainteresowani uczniowie będą
również promowani na stronie programu Młodzi w Łodzi w zakładce Mia100 Talentów.
Na stronie dostępna jest również m.in. oferta łódzkich uczelni dedykowaną osobom
wybitnym, wachlarz stypendiów oraz informacje o wydarzeniach o charakterze akademickim,
adresowanych do tej grupy odbiorców. Program Mia100 Talentów ma w założeniu również
zachęcać zdolną i ambitną młodzież do wiązania swojej przyszłości edukacyjnej, prywatnej
i w dalszej perspektywie- zawodowej z naszym miastem.

