
REGULAMIN KONKURSU 

 „RYNEK PRACY OCZAMI UCZNIÓW” 

§1  

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkolny Ośrodek Karier przy I LO im. 14 Pułku 

Powstaoców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz jednostki Śląskiej Wojewódzkiej 

Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach: Młodzieżowe Centrum Kariery 

w Pszowie, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wodzisławiu Śląskim, Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP  

w Radlinie. 

2. Konkurs objęty jest patronatem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śląskim. 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

wodzisławskiego. 

4. Ideą konkursu jest : 

 Rozbudzenie u młodzieży zainteresowania lokalnym rynkiem pracy: 

        -  możliwościami podjęcia pracy w regionie, 

        -  możliwościami związania przyszłości z lokalnym środowiskiem. 

 Budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem. 

 Wzmacnianie motywacji do podejmowania bezpośrednich kontaktów  

z praktykami biznesu. 

 Rozwijanie przedsiębiorczych zachowao w miejscu zamieszkania.  

5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej firmę działająca 

na terenie powiatu wodzisławskiego, spośród prac zgłoszonych przez uczniów. 

§2  

Organizacja konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu  

o „firmie” działającej na terenie powiatu wodzisławskiego. 

Warunki przygotowania prezentacji multimedialnej. 



Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna byd wykonana w programie Power Point 

(pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet Open Office)  

i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach  

(z rozszerzeniem *.ppt, *.odp, jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako 

nazwę plików należy wpisad swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny byd zawarte 

informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych. Prezentacja nie może 

przekraczad 15 slajdów. 

Warunki przygotowania filmu. 

Film zgłoszony do konkursu powinien byd przygotowany w rozdzielczości HD lub FHD 

oraz rozszerzeniu MP4 i trwad do 8 minut. 

 

2. Prace mogą byd przygotowane przez maksimum 2 - osobowe zespoły.  Dopuszcza się  

składanie prac indywidualnych. 

3. Zespoły lub osoby indywidualne biorące udział w konkursie muszą mied opiekuna  

odpowiedzialnego za nadzór w przygotowaniu prac konkursowych.  

4. Opiekun zobowiązany jest stawid się wraz z uczniem, w dniu rozstrzygnięcia 

konkursu.  

5. Organizator nie zwraca, ani nie pokrywa kosztów jakie Uczestnik poniósł w związku  

z udziałem w konkursie.  

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne  z akceptacją postanowieo niniejszego 

regulaminu.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

8. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

 Prace należy dostarczyd do doradcy zawodowego Szkolnego Ośrodka Karier  

I LO im. 14 Pułku Powstaoców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim lub doradcy 

zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Pszowie, ul. Traugutta 1 

(budynek MOK w Pszowie). 

 Prace przyjmowane będą do dnia 11. V. 2018 r. do godz. 12:00. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na Gali podsumowującej 

Powiatowe Konkursy Zawodowe w terminie i miejscu podanym przez 

organizatorów w późniejszym czasie. 



9. Złożone prace nie będą zwracane.  

10. Prawa autorskie zgłoszonych prac konkursowych zachowują uczestnicy konkursu. 

11. Organizator konkursu ma prawo do dysponowania materiałami związanymi z pracą 

konkursową, w celach promocyjnych. 

§3 

 Kryteria oceny prac oraz zasady przyznawania nagród 

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja  powołana przez organizatorów konkursu  

w skład, której wchodzą:  

 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w  Wodzisławiu Śląskim. 

 Przedstawiciel Inkubatora Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim. 

 Przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców. 

 Przedstawiciel organizatorów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac konkursowych.  

 Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 

 Ściśle związane z tematyką konkursu - 0-3 p. 

 Przedstawiające temat w sposób ciekawy i nieszablonowy - 0-3 p. 

 Mające walory edukacyjne i popularyzujące lokalny rynek pracy - 0-3 p. 

 Wykonane w sposób przejrzysty, spójny i czytelny - 0-3 p. 

3. Prace splagiatowane nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe (np. bony do sieci salonów Empik) oraz 

gadżety. 

5. Komisja zastrzega sobie możliwośd przyznania dodatkowych nagród w postaci 

wyróżnienia. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

§4 

Inne 

1. Zawartośd prac konkursowych nie może naruszad prawa oraz ogólnie przyjętych norm  

i zasad. Nie może nikogo dyskryminowad ani obrażad.  



2. Prace uczestników nie mogą naruszad  praw, w szczególności jakichkolwiek praw 

własności intelektualnej  autorskich.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, zmiany terminu 

wręczenia nagród a w szczególnych okolicznościach do odwołania konkursu. 

4. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Pani Patrycja Gabor - doradca 

zawodowy. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

  Akceptacja warunków regulaminu. 

 Złożenie pracy  w terminie z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik      

nr 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. 

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich, akceptacja warunków regulaminu  

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………….. 

e- mail: …………………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Rynek pracy oczami uczniów”. 

2. Oświadczam, że do zgłoszonej do konkursu pracy posiadam pełne prawa autorskie, oraz  

że zgłoszona do konkursu praca nie była wcześniej wykorzystywana.  

3. Oświadczam, że przekazuję wszelkie prawa do pracy na rzecz organizatora. 

4. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora 

oraz partnerów organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych  

z dn 29.08.1997 r. Dz.U. Nr.133 poz. 833 z póź. zm.) 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis uczestnika  

 

……………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich 


