
REGULAMIN
I Międzyszkolnego Konkursu Zawodoznawczego 

na prezentację multimedialną 
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA”

§1 
Uczestnicy konkursu: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych z Miasta 
Chełm i powiatu chełmskiego. Każda szkoła może przesłać maksymalnie trzy prezentacje 
multimedialne.

§2

Organizator: Zespół Szkół w Rudzie-Hucie
           ul. Stanisława Wójtowicza 9

             22-110 Ruda-Huta

         Organizacją konkursu i udzielaniem szczegółowych informacji zajmuje się:
         Aleksandra Panasiuk – adres email: konkurs-zawodoznawczy@wp.pl

§3

Cele konkursu:
1. propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej,
2. zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej,
3. zachęcanie do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej,
4. zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie trafnego wyboru zawodu i szkoły 

ponadgimnazjalnej – wsparcie na kluczowym etapie edukacyjnym,
5. przybliżenie zagadnień związanych ze światem pracy,
6. zachęcenie młodzieży do poznawania świata zawodów oraz środowiska pracy różnych 

profesji,
7. motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii 

informacyjnej,
8. pobudzanie aktywności i kreatywności,
9. kształtowanie umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych oraz selekcji 

informacji.

§4

Tematyka konkursu: Uczestnik konkursu przygotowuje prezentację multimedialną na temat tego, 
jak widzi swoją przyszłość zawodową. Opisuje zawód, który chciałby wykonywać, czym 
charakteryzuje się ten zawód, jakie ścieżki edukacyjne do niego prowadzą, w jakich miejscach 
można go wykonywać. Można zamieścić ciekawostki dotyczące danego zawodu.
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§5

Sposób przygotowania prezentacji:
1. Prezentacja powinna być zapisana w formacie „*.ppt” lub „*.pptx” (wykonana za pomocą 

programu MS PowerPoint) lub w formacie „*.odp” (wykonana za pomocą programu 
Impress) oraz zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio 
w w/w programach.

2. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów.
3. Ostatni slajd powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, dane szkoły, bibliografię, nazwy 

stron internetowych, z których uczestnik korzystał.
4. Prezentację należy dostarczyć na 2 płytach CD/DVD lub drogą elektroniczną na adres 

mailowy: konkurs-zawodoznawczy@wp.pl
5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie (załącznik 1 

i załącznik 2 do niniejszego regulaminu).
6. Uczestnik konkursu wykonuje prezentację indywidualnie. 
7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 
wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały 
nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku 
osób trzecich.

8. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie prawa autorskie do 
nadesłanych prac. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich 
zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych 
i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę 
na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 
883. z późn. zm.).

§6

Zasady oceny przygotowanych prac:
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność 
prezentowanego materiału, a także:

1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału.
5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 
ich prezentowania.

Oceny prac i wyboru laureatów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 
składająca się ze specjalistów niebędących pracownikami Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie. Decyzja 
komisji jest nieodwołalna.
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§7

Nagrody:
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom atrakcyjnych 
nagród rzeczowych.
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy z 
podziękowaniami za udział w konkursie (w przypadku nieobecności na podsumowaniu konkursu, 
podziękowania zostaną wysłane na adres szkoły).
3. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania (w przypadku nieobecności 
na podsumowaniu konkursu, podziękowania zostaną wysłane na adres szkoły).

§8

Terminy i miejsce konkursu:
1. Dwa nośniki (płyta CD/DVD), na których będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą 

zgłoszeniową i oświadczeniem – załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu należy umieścić 
w zaklejonej kopercie i dostarczyć osobiście do Organizatora (prace należy pozostawić 
w sekretariacie szkoły) lub przesłać pocztą pod adres:

Zespół Szkół w Rudzie-Hucie 
ul. S.Wójtowicza 9 
22-110 Ruda-Huta 

z dopiskiem „I Międzyszkolny Konkurs Zawodoznawczy”
do 05 maja 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysłania 
prezentacji pocztą proszę o wiadomość na adres mailowy konkursu.
UWAGA! Można także przesyłać prace konkursowe na adres e –mail: 
konkurs-zawodoznawczy@wp.pl proszę pamiętać o dodaniu kart zgłoszenia 
i zeskanowanych zgód w załącznikach!

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie: 
http://www.zs.ruda-huta.pl w zakładce „Aktualności” do dnia 16 maja 2017 roku.

3. Dodatkowo opiekunowie laureatów zostaną poinformowani telefonicznie przez 
Organizatora o wygranej ich podopiecznych.

4. Rozdanie nagród nastąpi 19 maja 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rudzie-
Hucie. Laureaci zostaną poproszeni o krótkie zaprezentowanie swoich prac. Zespół Szkół 
w Rudzie-Hucie zapewnia sprzęt niezbędny do pokazania prezentacji.

5. W  przypadku  nieodebrania  nagród  podczas  uroczystości  można  je  będzie  odebrać  
w sekretariacie Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie.

6. Organizator konkursu nie zwraca kosztów udziału w konkursie.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Zapraszamy i życzymy powodzenia! :)
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Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

I Międzyszkolny Konkurs Zawodoznawczy na prezentację multimedialną 
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA”

Imię i nazwisko ucznia: 
………………………………………………………………………………..

Nazwa, adres i telefon szkoły: 
………………………………………………………………………….

Klasa: ……………………………..

Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….…………………..

Telefon kontaktowy do nauczyciela: ………………………………………….

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnie praw 

autorskich.

2. Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn. 

zmianami) oraz wymienionych w Regulaminie konkursu.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka:

……………………………………………………………………………………….…..     przez Organizatora

 I Międzyszkolnego Konkursu Zawodoznawczego na prezentację multimedialną „MOJA PRZYSZŁOŚĆ 

ZAWODOWA” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. zmianami).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w 

toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe 

będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, 

w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Podpis rodzica/opiekuna: …………………………………………..  Miejscowość, data: …………………………


