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POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A       

tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl   

e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „JA I MÓJ ZAWÓD W PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Ja i mój zawód w przyszłości” jest Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim we współpracy                         

z Wydziałem Edukacji w Wodzisławiu Śl.  
 

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: Anna Wilkowska. 

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. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu 

wodzisławskiego. 

4. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte                    

w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

http://www.podn.pl/
mailto:sekretariat@podn.wodzislaw.pl


2 
 

 

 

§ 2 Przedmiot i cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 
 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie 

wiedzy o rynku pracy, 

• propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej aktywnych postaw 

promujących świadome wybieranie zawodu, który chcą w przyszłości 

wykonywać, 

• pobudzanie przedsiębiorczości oraz motywowanie do realizacji kreatywnych 

projektów, 

• poznanie świata zawodów i klasyfikacji zawodów, 

• poznanie kwalifikacji zawodowych i zadań zawodowych, 

• zidentyfikowanie potrzeb aktualnego rynku pracy, 

• określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i umiejętności, 

• rozpoznanie mapy szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego, 

• korzystanie z technologii informacyjnej, 

• wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu, przedstawiającego 

wybrany zawód przyszłości. 

 

§ 3 Założenia konkursu 

 

1. Pomysł na zawód przyszłości należy opracować w formie filmu. 

2. Film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem 

fotograficzny. Założenia: czas – maksymalny czas trwania: 5 min. Format: AVI, MP4. 

3. Prace należy przesłać na płycie CD-R lub DVD. 

4. Nośnik oraz okładka każdego filmu powinna być opisana w następujący sposób: imię 

i nazwisko Uczestnika, nazwa szkoły oraz indywidualny tytuł filmu. 
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5. Projekty mogą być wykonane indywidualnie lub w zespole maksymalnie 

trzyosobowym (kryteria oceny prac są takie same). 

6. Konkurs będzie jednoetapowy, a wygra projekt, który uzyska największą liczbę 

punktów. 

7. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

praw autorskich i majątkowych na Organizatora. 

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

danych osobowych Organizatorowi. W przypadku osób trzecich biorących udział w 

projekcie (osoby występujące w filmie) 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.                      

Przy ocenie uwzględnione zostanie również spełnienie wymagań technicznych, 

merytorycznych, a także inwencja, oryginalność i pomysłowość przedstawionego 

tematu, estetyka. 

3. W szczególności ocenie podlegać będzie ujęcie w filmie następujących aspektów : 

prezentacja zawodu, pomysłowość i kreatywność. 

4. W filmie można  wziąć pod uwagę: 

• uzasadnienie wyboru zawodu potwierdzone aktualnymi badaniami i trendami 

na rynku pracy, 

• prezentacja zawodu i ciekawostki związane z zawodem, 

• predyspozycje i przeciwwskazania psychofizyczne do wykonywania zawodu, 

• wady i zalety zawodu, ciekawostki dotyczące zawodu, 

• transformacja zawodu w wyniku postępu technicznego, 

• kwalifikacje zawodowe, zadania zawodowe i opis stanowiska pracy, 

• ścieżki kształcenia i instytucje kształcące, 

• płace; szanse zatrudnienia z podaniem konkretnych przykładów, 
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• specjalizacje, ścieżka kariery w danym zawodzie, podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, 

• przedstawienie zawodu, jako pasji, 

• estetyka, pomysłowość i kreatywność, 

• efektywne wykorzystanie czasu, 

• poprawność językowa. 

 

5. Dla twórców trzech najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
 

 

§ 5 Terminarz konkursu 

 

1. Uczestników konkursu należy zgłosić do 30.03.2021 r. na adres mailowy: 

awilkowska@podn.wodzislaw.pl 

 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i niezbędnymi oświadczeniami (zał. do 

regulaminu) należy dostarczyć do 30.04. 2021 r. 

 

3. Prace należy  dostarczyć  osobiście  lub  wysłać  pocztą  w  zamkniętej  kopercie                            

z dopiskiem: Konkurs „Ja i mój zawód w przyszłości” wraz z informacją dotyczącą danych 

uczestnika i opiekuna (imię i nazwisko, szkoła, jaką reprezentuje uczestnik oraz telefon 

kontaktowy) na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, os. 1 Maja 16 A, 

44-304 Wodzisław Śl. 
 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.05. 2021 r. 

 

5. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie: 
www.powiatwodzislawski.pl oraz www.podn.wodzislaw.pl.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 
 

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

ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej. 
 

http://www.powiatwodzislawski.pl/
http://www.podn.wodzislaw.pl/
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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 projekt, który uzyskał największą liczbę punktów 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

 

1 Nazwisko ucznia  

2 Imię ucznia  

3 Klasa  

4 
Pełna nazwa szkoły 

 

 

5 
Adres szkoły 

 

 

6 Gmina  

7 Nr tel. szkoły  

8 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego ucznia do 

konkursu 

 

9 Nr tel. nauczyciela  

 

 

 

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

…………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………  

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób dóbr osobistych dziecka. 
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Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

 

 


