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REGULAMIN KONKURSU „W PRZYSZŁOŚCI ZOSTANĘ…” 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem   konkursu   „W    przyszłości    zostanę…”    jest    Wydział    Edukacji  

w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os. 1 Maja     

16 A, tel. 327293242. Osoba do kontaktu: Aleksandra Zielonka. 

3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny 

jest także na stronie internetowej Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śląskim w zakładce Konkursy. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V - VI szkół podstawowych powiatu 

wodzisławskiego.  

5. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

§ 2 Przedmiot i cele konkursu 

 
1. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do 

aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej, a w szczególności: 

• poznawanie zawodów, 

• rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku 

pracy, 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, 

• rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 
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§ 3 Założenia konkursu 

 
1. Przedmiotem  konkursu  jest  stworzenie  wymarzonego  zawodu   przedstawionego 

w formie plakatu w formacie A2 lub A1 oraz prezentacji wybranego przez uczestnika 

zawodu. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną 

techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka czy papieroplastyka). Prace mogą być 

wykonane również w programie graficznym. W projekcie uczestnicy mogą również 

wykorzystać zrobione przez siebie zdjęcia. 

2. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko Uczestnika oraz 

Opiekuna, nazwa szkoły oraz indywidualny tytuł plakatu. 

3. Prace mają być wykonane indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę 

konkursową. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby. 

4. Konkurs będzie jednoetapowy, a wygra praca, która uzyska największą liczbę 

punktów. 

5. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

praw autorskich i majątkowych na Organizatora. 

6. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie 

danych osobowych Organizatorowi. W przypadku osób trzecich biorących udział w 

projekcie (osoby występujące na zdjęciach) niezbędne jest dołączenie zgody tych 

osób na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu 

będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia konkursu. 

 

 
§ 4 Warunki oceny i nagroda główna 

 
1. Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Prace   konkursowe    zostaną    ocenione    na    podstawie    kryteriów    formalnych   

i  merytorycznych  (zgodność  pracy  z  tematyką),  a  także  inwencja,  oryginalność     

i pomysłowość pracy i wrażenia estetyczne. 

3. Kryteria oceny: 

▪ Plakat formatu A1 lub A2 wykonany dowolną techniką. 
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▪ Prezentacja plakatu będzie polegała na przedstawieniu wybranego zawodu (min. 

czas 5 min, max. 7 min) z uwzględnieniem: uzasadnienia wyboru danego zawodu, 

charakterystyką zawodu (wady, zalety, możliwości zatrudnienia), a także 

ciekawostkami o wybranym zawodzie. 

 

4. Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
 
 

§ 5 Terminarz konkursu 

 
1. Szkoła   zgłasza   chęć   udziału w  konkursie  do 16.03.2018 r. na adres mailowy: 

azielonka@podn.wodzislaw.pl  

2. Szkoły zgłaszają swoich przedstawicieli do 27.04.2018 r. 

3. Prezentacja prac konkursowych  w dniu 22.05.2018 r.  

4. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie: 

www.powiatwodzislawski.pl, www.podn.wodzislaw.pl 

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna 

i nie przysługuje odwołanie od niej. 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania, bądź odwołania 

konkursu. 

3. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom 

konkursu. 

4. Organizator ma prawo opublikować nagrodzone projekty. 

http://www.podn.wodzislaw.pl/

