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Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra-projekty realizowane poza formułą ZIT” realizowany w okresie 
01.07.2016 – 30.06.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie 

nrRPLB.08.04.01-08-0022/16  z dnia 22.12.2016 r. 

 

REGULAMIN 
 KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO 

„Zawody Przyszłości” 
 

§1 
Lider projektu 

 
 

1. Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra. Konkurs zawodoznawczy organizowany jest w 
ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty 
realizowane poza formułą ZIT”. 

 
§2 

Organizator i Partner 
 

1. Organizatorem trzeciej edycji konkursu jest Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego, 
mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 
„Ekonomik” przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze. 

 
§3 

Cele konkursu 
 
 

1. Organizacja konkursu zawodoznawczego ma na celu: 
 

• upowszechnianie wiedzy na temat poszczególnych branż i zawodów; 
• zachęcanie do świadomego planowania i zarządzania karierą zawodową; 
• poznanie lokalnych instytucji rynku pracy i organizacji okołobiznesowych; 
• zwrócenie uwagi na znaczenie trafnego wyboru zawodu; 
• kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji zawodowej; 
• promowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 
§4 

Adresat konkursu 
 

1. Adresatami konkursu są uczniowie zielonogórskich techników oraz szkół branżowych                          
I stopnia. 

 
§5 

Formuła konkursu 
 

1. Hasło przewodnie konkursu to: „Zawody Przyszłości”. 
2. Konkurs ma charakter drużynowej gry terenowej. 
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§6  

Zasady uczestnictwa 
 

1. W konkursie bierze udział drużyna składająca się z 3 osób. 
2. Każdy z członków drużyny musi posiadać status ucznia technikum lub branżowej szkoły                           

I stopnia. 
3. Każdy uczestnik wchodzący w skład drużyny jest pełnoletni. 
4. Daną szkołę może reprezentować tylko 1 drużyna. Uczniowie z orzeczoną 

niepełnosprawnością intelektualną mogą startować w konkursie z opiekunem 
(nauczycielem). 

5. Każda z drużyn na czas trwania gry terenowej powinna być wyposażona w co najmniej jeden 
sprawny telefon komórkowy z dostępem do Internetu. 

6. Warunkiem przystąpienia drużyny do konkursu jest: 
• złożenie Karty Zgłoszeniowej we wskazanym przez Organizatora terminie, 
• akceptacja niniejszego Regulaminu. 

 
§7  

Przebieg konkursu 
 

1. Gra terenowa odbędzie się 24 października 2019r. 
2. Gra terenowa polega na dotarciu przez drużyny do wskazanych w instrukcji punktów 

kontrolnych oraz na wzięciu udziału w rozwiązaniu przygotowanych dla nich zadań. 
3. W każdym punkcie kontrolnym drużyna może zdobyć maksymalnie 5 punktów. 
4. Drużyna otrzyma również punkty (1-10) za czas przeznaczony na pokonanie całej ścieżki 

konkursu. Będzie to kolejno: 
 

• 10 punktów za najlepszy uzyskany czas; 
• 8 punktów za drugi czas; 
• 6 punktów za trzeci czas; 
• 4 punkty za czwarty czas; 
• 2 punkty za piąty czas; 
• 1 punkt za szósty czas.  

 

5. Trasa gry składa się z 5 punktów kontrolnych, reprezentujących instytucje rynku pracy oraz 
organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości. 

6. Wszystkie  punkty  kontrolne umiejscowione są na terenie Zielonej Góry. 
7. Każdy punkt kontrolny będzie oznaczony plakatem projektu: „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. 
8. W każdym z punktów kontrolnych na drużyny czekać będzie Opiekun (szkolny doradca 

zawodowy), który będzie czuwać nad prawidłowym wykonaniem zadań.  
9. W każdym punkcie kontrolnym drużyny będą miały do rozwiązania jedno zadanie o 

charakterze teoretyczno-praktycznym, wymagające wykazania się wiedzą na temat zawodów 
i rynku pracy, a także umiejętnościami: 

• wyszukiwania informacji zawodowej, 
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• formułowania dokumentów aplikacyjnych, 
• sporządzania ogłoszeń o pracę, 
• autoprezentacji. 

10. W każdym punkcie kontrolnym doradca zawodowy będzie sumować uzyskane przez drużynę 
punkty, które następnie będą nanoszone na Kartę Wyników. 

11. Gra rozpocznie się o godzinie 9:00 zbiórką w Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego, mieszczącej się przy ul. Stary Rynek 17 w Zielonej Górze. 

12. Każdy uczestnik gry terenowej ma obowiązek przedłożenia Organizatorowi dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość (legitymacja szkolna lub dowód osobisty). 

13. Drużyny będą wyruszać z miejsca startu w 15 minutowych odstępach. 
14. Kolejność startu zostanie wyłoniona poprzez losowanie.  
15. W momencie startu każda drużyna otrzyma od Organizatora kopertę przybliżonej lokalizacji 

poszczególnych punktów kontrolnych oraz Kartę Wyników. 
16. Czas przewidziany na dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych wynosi około 180 minut 

od momentu startu. 
17. Punkty kontrolne będą zdobywane przez drużynę w kolejności wskazanej w instrukcji. 
18. Drużyna będzie mogła przystąpić do wykonania zadań konkursowych wyłącznie w obecności 

wszystkich jej członków. 
19. Punkty zdobyte przez drużynę w danym punkcie kontrolnym zostaną naniesione na Kartę 

Wyników przez Opiekuna punktu, a następnie opatrzone pieczęcią. 
20. Po dotarciu do wszystkich punktów kontrolnych drużyna ma obowiązek powrotu do miejsca 

startu (Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ) i przekazania Organizatorowi wypełnionej Karty 
Wyników. 

21. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
22. W trakcie trwania Gry zabrania się: 

 

• zachowywania się w sposób niezgodny z przyjętymi normami społecznymi; 
• przemieszczania się między bazami w sposób inny niż pieszo. 

 
§8 

Kalendarium konkursu 
 

1. Karty zgłoszeniowe do konkursu będą przyjmowane od 3 września do 11 października 2019r.  

 

2. Organizator dopuszcza także złożenie przez drużynę Karty Zgłoszeniowej w biurze szkolnego 
doradcy zawodowego. 

3. Doradcy zawodowi właściwi dla poszczególnych szkół: 
 

• Radosław Dudek: 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” (siedziba) 
- Zespół Szkół Zawodowych PBO (dodatkowe wsparcie) 
- Godziny pracy: pn.- pt., 7:30 – 15:30. 

 

• Agnieszka Skórzewska: 
- Zespół Szkół Technicznych (siedziba) 
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Specjalnych (dodatkowe wsparcie) 
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- Godziny pracy: pn.- wt., 8:00 – 15:00, śr., 8:00 – 14:00. 
 

• Małgorzata Kasperczak-Jeziorek: 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” (siedziba) 
- Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ (dodatkowe wsparcie) 
- Godziny pracy: pon.- pt., 7:30 – 15:30.  
 

• Anna Burghardt: 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” (siedziba) 
- Godziny pracy: pn.- pt., 7:30 – 15:30. 
 

• Daria Lisiecka: 
- Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
- Lubuska Akademia Rzemiosła  
- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 
- Godziny pracy: pn. – pt., 7:30 – 15:30. 
 

4. Szkolny doradca zawodowy zobowiązany jest dostarczyć złożone przez uczniów Karty 
Zgłoszeniowe do biura Powiatowego Konsultanta ds. Poradnictwa Zawodowego do dnia 14 
października 2019r. 

5. Organizator do 16 października 2019r. poinformuje uczestników drogą elektroniczną o 
zakwalifikowaniu się do konkursu.  

 
§9  

Komisja Konkursowa 
 

1. Wyniki uzyskane przez drużyny ocenią członkowie Komisji Konkursowej w składzie: 
 

• Jarosław Skorulski – Przewodniczący Komisji, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych w Mieście Zielona Góra. 

• Halina Chomiak – Inspektor, Koordynator Projektu "Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT", Urząd 
Miasta Zielona Góra; 

• Daria Lisiecka – Powiatowy Konsultant ds. Poradnictwa Zawodowego, Powiatowe 
Centrum Doradztwa Zawodowego; 

• Mirosława Mielcarek-Dzwonkowska – Inspektor – Asystent Koordynatora Projektu 
"Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty 
realizowane poza formułą ZIT", Urząd Miasta Zielona Góra; 
 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. 
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 24 października 2019r.  
4. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu na podstawie następujących kryteriów: 

• punktów zgromadzonych w poszczególnych punktach kontrolnych; 
• czasu przeznaczonego na pokonanie całej ścieżki konkursu. 

5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z rozstrzygnięcia konkursu i powiadomi uczestników 
o wynikach . 
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6. Werdykt Komisji Konkursowej uznaje się za ostateczny. Organizator nie przewiduje odwołań 
od wyników konkursu. 

 
§9 

Nagrody 
 
 

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 
2. Fundatorem nagród jest Miasto Zielona Góra. 
3. Nagrody zostaną wręczone 21 listopada 2019r. podczas lokalnej konferencji na temat 

doradztwa zawodowego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
 
 

§10 
Uwagi końcowe 

 
 

1. Uczestnicy konkursu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia jego 

zakończenia. 
3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Daria Lisiecka, Powiatowy Konsultant 

ds. Doradztwa Zawodowego, Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego (budynek CKZiU 
nr 3 „Ekonomik”), tel.: + 48 734 848 121, e-mail: d.lisiecka@ekonomik.zgora.pl. 

 
 

Załączniki do Regulaminu: 
 

1. Karta zgłoszeniowa do konkursu zawodoznawczego. 
2. Karta wyników. 

mailto:d.lisiecka@ekonomik.zgora.pl

