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
„DZISIAJ PLANUJĘ, JUTRO PRACUJĘ – FACH W RĘKU SUKCES MI GWARANTUJE”

§1
Lider projektu
1. Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra.

§2
Organizator i Partner
1. Organizatorem pierwszej edycji konkursu jest Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego,
mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Długiej 5 w Zielonej Górze.
2. Partnerem konkursu jest Lubuska Szkoła Telewizji i Filmu.
§3
Cele konkursu
1. Organizacja konkursu zawodoznawczego ma na celu:







promocję kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra,
zachęcenie młodzieży do rozważań na temat przyszłej kariery zawodowej,
rozpowszechnianie wiedzy na temat poszczególnych zawodów i grup zawodowych,
zmotywowanie młodzieży do świadomego planowania swojej ścieżki zawodowej,
zwrócenie uwagi na znaczenie trafnego wyboru zawodu,
rozwój kreatywności poprzez zastosowanie nowatorskich form prezentacji swojego
punktu widzenia.
§4
Warunki i zasady uczestnictwa

1. Adresatami konkursu są uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych z Miasta
Zielona Góra.
2. Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest złożenie przez niego:
- Karty uczestnictwa w konkursie;
- Pracy konkursowej.
3. Konkurs ma charakter pracy indywidualnej.
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4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Nie może także propagować treści oraz zachowań zabronionych przez polskie prawo
lub/i godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. W przypadku naruszenia
tego warunku Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie te prace, które nie były nigdzie wcześniej
publikowane lub/i prezentowane w innych konkursach.
6. Niepełnoletni uczniowie, chcąc przystąpić do konkursu muszą przedłożyć pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik 3 do Regulaminu).
§5
Praca Konkursowa
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia pracy konkursowej w formie filmu
krótkometrażowego nakręconego za pomocą telefonu komórkowego.
2. Tematyka pracy konkursowej powinna być zbieżna z celami konkursu i odnosić się do:




specyfiki zawodu i branży w jakiej kształci się uczestnik konkursu ,
własnej wizji kariery zawodowej,
zalet wynikających z kształcenia zawodowego.

Praca konkursowa powinna także udzielać odpowiedzi na następujące pytania:







dlaczego chcę wykonywać dany zawód?
jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem?
w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie?
jakie trzeba zdobyć wykształcenie, by móc wykonywać dany zawód?
jakie są możliwości doskonalenia zawodowego w danym zawodzie?
jakie są szanse na znalezienie pracy?

3. Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale czasowym: 5-8 minut.
4. Praca konkursowa powinna zostać utrwalona przez zgłaszającego na nośniku typu: płyta
CD/DVD lub pendrive w rozszerzeniu: avi, mp4, wmv, mpg, mov, lub mkv.
5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą podlegały ocenie jury.
§6
Kalendarium Konkursu
1. Karty zgłoszeniowe do konkursu będą przyjmowane od 1 października 2017r. do 27
października 2017r. Należy wysłać je w formie papierowej i elektronicznej według wzoru na
adres:
Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego
Nazwa konkursu
Ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
e-mail: pcdz@zsek.zgora.pl
w treści maila: Nazwa konkursu
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2. Prace konkursowe będą przyjmowane od 13 listopada 2017r. do 27 listopada 2017r. Należy
składać je w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą konkursu u szkolnego doradcy
zawodowego.
3. Doradcy zawodowi właściwi dla poszczególnych szkół:


Radosław Dudek:
- Zespół Szkół Ekonomicznych (siedziba)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBO (dodatkowe wsparcie)
- Godziny pracy: pn.-pt., 7.30 – 15.30



Agnieszka Skórzewska:
- Zespół Szkół Technicznych (siedziba)
- Zespół Szkół Specjalnych (dodatkowe wsparcie)
- Godziny pracy: pon.-wt. 8.00 – 15.00, śr. 8.00 – 14.00



Małgorzata Kasperczak-Jeziorek:
- Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych (siedziba)
- Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ (dodatkowe wsparcie)
- Godziny pracy: pn. – pt., 7.30 – 15.30



Sylwia Water:
- Zespół Szkół Budowlanych (siedziba)
- Lubuska Akademia Rzemiosła (dodatkowe wsparcie)
- Godziny pracy: pn. – pt., 7.30 – 15.30



Ewa Roenig-Raczkowska:
- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (siedziba)
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ (dodatkowe wsparcie)
- Godziny pracy: pn. – pt., 8.00 – 12.00

4. Każda praca zgłoszeniowa powinna zostać opisana przez szkolnego doradcę zawodowego
drukowanymi literami zgodnie ze wzorem: nazwa szkoły i pieczątka szkoły.
5. Szkolny doradca zawodowy zobowiązany jest dostarczyć złożone przez uczniów prace do
biura Powiatowego Konsultanta ds. Poradnictwa Zawodowego do dnia 1 grudnia 2017r.
6. Uczestnicy konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie przez Organizatora.
§7
Komisja Konkursowa
1. Prace konkursowe 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;
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Mirosława Mielcarek-Dzwonkowska – Inspektor – Asystent Koordynatora Projektu
"Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty
realizowane poza formułą ZIT", Urząd Miasta Zielona Góra;
 Wykładowcy Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu pod przewodnictwem Marzeny
Więcek – Dyrektor Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu oraz Lubuskiej Szkoły Fotografii.
Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
Terminy posiedzeń Komisji Konkursowej wyznacza Przewodniczący.
Zgłoszone przez uczniów prace konkursowe będą oceniane według następujących
kryteriów:
 zgodność pracy z tematem konkursu,
 zawartość merytoryczna pracy,
 walory techniczne (w tym jakość wykonania pracy),
 kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu,
 ogólne wrażenia estetyczne,
 wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację tematu.
Każde z kryteriów będzie podlegało ocenie według skali 1-5.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół z rozstrzygnięcia konkursu.
Werdykt Komisji Konkursowej uznaje się za ostateczny. Organizator nie przewiduje
odwołań od wyników konkursu.
§8
Nagrody

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
2. Fundatorem nagród jest Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Urząd Miasta
Zielona Góra.
3. W konkursie zostanie także przyznana nagroda specjalna, której fundatorem jest Lubuska
Szkoła Telewizji i Filmu.
4. Laureaci konkursu zostaną pisemnie powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody
oraz terminie i miejscu jej wręczenia.
§9
Uwagi końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia jego
zakończenia.
2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Daria Lisiecka, Powiatowy Konsultant
ds. Doradztwa Zawodowego, Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego (budynek
Zespołu Szkół Ekonomicznych), tel.: + 48 734 848 121, e-mail: d.lisiecka@zsek.zgora.pl.
Załączniki do Regulaminu:
1. Karta zgłoszeniowa do konkursu zawodoznawczego.
2. Oświadczenie uczestnika.
3. Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

……………………………………………………
(Pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO
„DZISIAJ PLANUJĘ, JUTRO PRACUJĘ – FACH W RĘKU SUKCES MI GWARANTUJE”
Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:
Numer telefonu:
E-mail:
Dane szkoły
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
Numer telefonu:
Informacje dotyczące pracy konkursowej
Tytuł pracy:
Krótki opis pracy:

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że przesłanie drogą elektroniczną powyższej karty oznacza również zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

………………………………………………………
Podpis ucznia

…………..……………………………………
(data i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem konkursu zawodoznawczego „Dzisiaj Planuję,
Jutro Pracuję – fach w ręku sukces mi gwarantuje”, który w pełni rozumiem, akceptuję i zobowiązuję
się stosować.
Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na), iż dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane do celów związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, że uzyskałem zgodę osób trzecich na utrwalenie ich wizerunku w formie pracy
konkursowej oraz na wykorzystanie go do celów związanych z promocją konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz danych osobowych w celu
promocji konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i udostępnienie kopii pracy
konkursowej do celów dydaktycznych szkolnych doradców zawodowych.

………………………………………………

(Miejscowość, Data)

……………………………………………

(Podpis uczestnika)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie zawodoznawczym
„Dzisiaj Planuję, Jutro Pracuję – fach w ręku sukces mi gwarantuje” i wyrażam zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem konkursu zawodoznawczego, który w pełni
rozumiem, akceptuję i zobowiązuję się stosować
Oświadczam, że moje dziecko uzyskało zgodę osób trzecich na utrwalenie ich wizerunku w formie
pracy konkursowej oraz na wykorzystanie go do celów związanych z promocją konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych mojego dziecka
w celu promocji konkursu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i udostępnienie kopii pracy
konkursowej mojego dziecka do celów dydaktycznych realizowanych przez szkolnych doradców
zawodowych.

………………………………………………

(Miejscowość, Data)

……………………………………………

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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