
Regulamin konkursu   

„Mój wymarzony zawód” 

 

§ 1 Organizator konkursu: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze 

 

§ 2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych 

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się  

z Klauzulą informacyjną oraz ma obowiązek wyrazić Zgodę na przetwarzanie 

wizerunku ucznia w ramach realizacji konkursu ,,Mój wymarzony zawód” 

2. Odesłanie skanu lub zdjęcia karty zgłoszenia uczestnictwa i zgody na udział w 

konkursie i na przetwarzanie wizerunku ucznia w ramach realizacji konkursu „Mój 

wymarzony zawód”  do dnia 07.05.2021 r. na adres Zespół Szkół im. Władysława 

Stanisława Reymonta  ul. Kolejarzy 16   21-540 Małaszewicze 

 

§ 3 Cel konkursu 

1. Zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości. 

2. Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, analizy swoich mocnych i słabych 

stron, wskazywania umiejętności i zainteresowań. 

3. Kreowanie postawy elastycznego i mobilnego ucznia, a w przyszłości uczestnika rynku 

pracy. 

4. Zaangażowanie młodzieży do działań w ramach preorientacji zawodowej. 

5. Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. 

6. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących różne zawody. 

 

§ 4. Konkurs polega na indywidualnym opracowaniu przez ucznia prezentacji 

multimedialnej w programie PowerPoint, w której przedstawiony będzie wymarzony 

zawód uczestnika konkursu.  

Praca konkursowa powinna zawierać w szczególności: 

a) opis/przedstawienie pasji, zainteresowań, hobby ucznia 

b) motywy wyboru zawodu/profesji i sposoby rozwoju zawodowego oraz planowania 

kariery 

c) specyfikę pracy w danym zawodzie 



d) opis/przedstawienie umiejętności, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego 

zawodu 

e) możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

 

Prezentację multimedialną (liczącą maksymalnie 20 slajdów) należy wysłać na adres email: 

pedagog.reymont@interia.pl 

Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową – dotychczas 

nigdzie nie publikowaną.  

Liczba prac ze szkoły – nieograniczona.  

 

§ 5. Każda prezentacja powinna być opisana wg. schematu:   

 tytuł prezentacji 

 imię i nazwisko autora 

 nazwa i adres szkoły/szkoła, klasa  

  

§ 6. Przebieg konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 08.04.2021 r.  

Konkurs kończy się 07.05.2021 r.  

Termin składania prac upływa 07.05.2021 r. o godzinie 10.00 

Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę następujące 

kryteria:  

 merytoryczny przekaz treści, 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość wykonania,  

 estetykę pracy,  

Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie szkoły dnia 14.05.2021 r.  

 

§ 7. Przewidziano nagrody i dyplomy dla laureatów oraz dyplomy dla wyróżnionych.  

 

 

 

 

 

 



§ 8. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia, RODO 

1. Każdy uczestnik dokonując zgłoszenia do udziału w Konkursie, potwierdza zapoznanie się 

z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu „Mój wymarzony zawód”  jest 

wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na udział                        

w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie uczeń/opiekun 

przyjmuje do wiadomości, iż udostępnione dane osobowe mogą zostać udostępnione 

innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania konkursu, 

opublikowania wyników z  konkursu  (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie         

i na stronie internetowej organizatora) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. 

3. Przystąpienie przez ucznia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                       

na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjno-

promocyjnym, w mediach w tym także społecznościowych oraz na stronie internetowej. 

 

§ 9. Uwagi końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu  

i mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie 

szkoły. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac, ich obróbki 

technicznej publicznej ekspozycji. 

4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw 

autorskich, uznaniem regulaminu konkursu oraz zgodzie na umieszczanie danych szkoły, 

opiekuna i uczestnika w bazie danych organizatora i o przetwarzaniu ich do celów 

konkursowych.    

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie! 

 

Szczegółowych informacji udziela: Edyta Szołucha,                                                                    

e-mail:  pedagog.reymont@interia.pl  tel. 833111128 
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