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REGULAMIN KONKURSU  

 

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II 
 

ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

§ 1 

Organizatorem konkursu pn.  Przyszły zawód - zawód z przyszłością II jest Starosta Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-

Koźlu z siedzibą przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle. 

§ 2 

Celem konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim oraz 

propagowanie postaw uczniów obejmujących aktywne i świadome podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych oraz planowanie swojej kariery. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

   § 3 

1. Konkurs realizowany będzie w terminie od 1 grudnia 2015 roku do 15 marca 2016 roku przy 

czym: 

- do 1 grudnia dostarczony zostanie do gimnazjów Regulamin Konkursu wraz z Kartą 

zgłoszeniową. 

- do  28 lutego 2016 roku przyjmowane będą Karty zgłoszeniowe oraz prace konkursowe. 

- do 15 marca 2016 roku Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców (miejsca I – III) oceniając 

prace konkursowe zgodnie z kryteriami: zgodność treści pracy z tematyką określoną 

regulaminem konkursu, zawartość merytoryczna, estetyka i poziom techniczny wykonania 

prezentacji, wyrazistość przekazu.  

 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez macierzyste gimnazja o miejscu i terminie 

wręczenia nagród, nie później niż do 22 marca 2016 roku. Lista zwycięzców po uroczystości 

wręczenia nagród będzie umieszczona na stronach internetowych www.ckpiukk.pl  

§ 4 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych współpracujących z Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 5 

Prace powinny być realizowane indywidualnie. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jedną 

pracę. 

http://www.ckpiukk.pl/
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§ 6 

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje właściwa dla ucznia szkoła. 

TEMATYKA I FORMA KONKURSU 

§ 7 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczestnika jednej prezentacji multimedialnej 

wykonanej w programie PowerPoint, przedstawiającej i promującej wybrany przez ucznia zawód z 

przyszłością. 

2. Prace konkursowe powinny wpisywać się w cel konkursu (promocja zawodu z przyszłością), a 

także wskazywać na pozytywne aspekty uczestniczenia w procesie edukacji zawodowej (dlaczego 

warto wybierać szkoły kształcące w zawodach ?) oraz perspektywy związane ze zdobyciem 

zawodu już po ukończeniu kształcenia (możliwości rozwoju kariery w prezentowanym zawodzie). 

Praca powinna jednocześnie zawierać przynajmniej podstawowe informacje o specyfice 

wybranego zawodu oraz jego charakterystyce (czyli np.: wyodrębnione kwalifikacje w ramach 

wybranego zawodu, wykonywane zadania zawodowe, warunki pracy i środowisko pracy, 

narzędzia wykorzystywane w pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji, szanse znalezienia 

zatrudnienia, ograniczenia zdrowotne dla zawodu, perspektywy rozwoju zawodowego itp.) oraz o 

możliwych ścieżkach prowadzących do zdobycia zawodu (możliwe ścieżki kształcenia). 

3. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 25 slajdów i trwać maksymalnie 10 minut, przy czym 

technika jej wykonania jest dowolna (prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, filmy, muzykę 

itp.).  

4. Prezentacja nie może zawierać słów i obrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

§ 8 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami 

regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszeniowej (przez ucznia i szkołę macierzystą 

ucznia) wraz z załączoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego w wypadku ucznia niepełnoletniego. 

§ 9 

1. Karta zgłoszeniowa powinna zostać dołączona do pracy konkursowej. Prace powinny zostać 

złożone na nośniku płyta CD lub DVD (osobno dla każdego zgłoszenia konkursowego) osobiście 

przez szkolnego opiekuna uczestników konkursu z poszczególnych gimnazjów w siedzibie Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-

Koźle z dopiskiem „Konkurs” w terminie przewidzianym regulaminem, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 14:30. Każda praca powinna dodatkowo zostać opisana przez nauczyciela 

drukowanymi literami zgodnie ze wzorem: imię i nazwisko ucznia, oznaczenie oddziału oraz 

opieczętowana pieczątką szkoły. 

2. Prace konkursowe nie spełniające powyższych warunków nie będą oceniane. 

3. Zgłoszenie pracy konkursowej jest tożsame z wyrażeniem zgody na udział w konkursie na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do konkursu i podanie danych 
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osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy konkursu, rodzice/opiekunowie prawni mają prawo 

wglądu w swoje dane osobowe oraz  do ich korekty. 

§ 10 

Koszty wytworzenia ponoszą autorzy prac. Złożone do konkursu prace nie podlegają zwrotowi. 

§ 11 

1. Złożenie Karty zgłoszeniowej wraz z pracą stanowi jedocześnie deklarację, że uczeń jest autorem 

złożonej do konkursu pracy. 

2. Złożenie Karty zgłoszeniowej wraz z pracą stanowi deklarację, że uczeń lub w wypadku ucznia 

niepełnoletniego jego rodzice/opiekunowie prawni: 

- akceptują warunki regulaminu, 

- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późń. zm.) oraz wizerunku 

ucznia na potrzeby konkursu, 

- wyrażają zgodę by praca zgłoszona do konkursu mogła być przez organizatora bezpłatnie 

wykorzystywane dla celów promocji konkursu i szkolnictwa zawodowego powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego. 

3. Uczestnicy niepełnoletni dołączą do Karty zgłoszeniowej pisemną zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego na uczestnictwo w konkursie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem 

konkursu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku ucznia w 

związku z realizacją konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu). Brak załączenia podpisanego przez 

rodziców oświadczenia będzie równoznaczny  z brakiem zgody na przetwarzanie przesłanych 

danych osobowych, co jednocześnie uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i spowoduje 

odesłanie pracy konkursowej do szkoły zgłaszającej ucznia w konkursie.  

4. Złożenie pracy w ramach konkursu pt.: „Przyszły zawód – zawód z przyszłością II” jest 

równoznaczne z udzieleniem organizatorowi przez uczestnika, rodziców/opiekunów prawnych 

uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na umieszczanie 

zdjęć uczestnika na stronach internetowych organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji 

nagrodzonych lub wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję i powielanie w materiałach 

promocyjnych związanych z realizacją konkursu oraz innych materiałach związanych  

z działalnością organizatorów. 

5. Złożenie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że nie narusza ona majątkowych i osobistych 

praw autorskich osób trzecich oraz, że osoba składająca prace w konkursie lub jej rodzice/ 

opiekunowie prawni  w wypadku uczniów niepełnoletnich uzyskali pisemną zgodę osób, których 

wizerunki utrwalono w prezentacji (na fotografiach, filmach itp.) oraz posiada uprawnienia do 

wyrażenia zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w pkt 1 do 4. 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

§ 12 

1. Dla laureatów przewidziane są nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. Dodatkowo Komisja Konkursowa 

może przyznać wyróżnienia.  
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2. Komisja Konkursowa dokona oceny prezentacji oraz wybierze prace, którym zostaną przyznane 

nagrody:  

- za I miejsce – tablet, 

- za II miejsce – odtwarzacz mp4 z słuchawkami, 

- za III miejsce – dysk twardy zewnętrzny. 

3. Uczniowie, którzy zajmą w konkursie miejsca od 1 do 5 w trakcie finału osobiście przedstawią 

swoje prezentacje na forum, przy czym organizator zobowiązuje się do stworzenia warunków 

niezbędnych do wizualnej prezentacji prac. 

4. Komisja Konkursowa zachowuje prawo do nieprzyznawania nagród w sytuacji, gdy przedłożone 

prace będą miały niewielką wartość merytoryczną i estetyczną. 

5. Skład Komisji Konkursowej określony zostanie przez Organizatora.  

6. Członkowie Komisji konkursowej dokonują oceny prac zgodnie z regulaminem konkursu.  

7. Decyzje Komisji Konkursowej co do wyboru nagrodzonych prezentacji są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu.  

8. Z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zostanie podpisany 

przez jej wszystkich członków.  

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 

zwycięzcach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II 

Karta zgłoszeniowa do konkursu Przyszły zawód - zawód z przyszłością II 

(termin składania zgłoszeń i prac do 28 lutego 2016) 

Nazwa szkoły gimnazjalnej 
(jeśli w zespole to także pełna nazwa zespołu szkół) 

 

 
 
 
 
 

Pełny adres szkoły  
 
 
 
 

Dane kontaktowe: telefon, fax, e-mail tel.: 
 
fax.: 
 
e-mail: 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz 
oznaczenie oddziału, w którym się kształci 

 
 
 
 
 

Dane nauczyciela opiekuna uczestników 
konkursu 

 
 
 
 

 

Uwaga:  

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia 

niepełnoletniego w konkursie Przyszły zawód - zawód z przyszłością II (załącznik nr 2). 

Zgłoszenie wraz z pracą należy złożyć w: 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu  

ul. Mostowa 7  

47-223 Kędzierzyn-Koźle  

tel. (077) 481 37 52 

 

Zgłaszający 

/pieczęć i podpis Dyrektora lub Z-cy Dyrektora szkoły gimnazjalnej/ 

 

 

………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu  

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

 

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

imię i nazwisko dziecka 

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

pełna nazwa gimnazjum  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Przyszły zawód – zawód z 

przyszłością II” organizowany przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, a także na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka na potrzeby konkursu, bezpłatną publikację pracy konkursowej dziecka na stronie 

www.ckpiukk.pl, a także na rejestrowanie jego wizerunku podczas konkursu, umieszczanie zdjęć z 

konkursu na wskazanej wyżej stronie internetowej i folderach informacyjnych w celu promocji 

kształcenia zawodowego i Centrum. 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz akceptuje regulamin 

konkursu. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia ………-………-…………… r                                                             …………….………………… 

                                                                                                                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.ckpiukk.pl/

