REGULAMIN KONKURSU
TEMAT: „MÓJ POMYSŁ NA KARIERĘ ZAWODOWĄ”
1. Konkurs tematyczny jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz drugich
i trzecich gimnazjum.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4
oraz Ochotnicze Hufce Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie.
4. Konkurs objęty jest patronatem przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty,
Kultury i Sportu w Pszowie.
4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (do 10 slajdów) zgodnej z tematem
konkursu.
5. Cele konkursu:
- popularyzacja działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017,
- kształtowanie postawy przedsiębiorczej.
6. Każda uczestnicząca osoba wykonuje jedną pracę konkursową (nie dopuszcza się składania prac
zbiorowych).
Warunki przygotowania prezentacji multimedialnej:
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (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 wpisać swoje nazwisko i imię.
W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
7. Celem konkursu jest wyłonienie 3 laureatów w każdej ze szkół.
8. Miejsce i termin składania prac konkursowych: prace należy dostarczyć do doradcy zawodowego pani Marzeny Mocek (SP2) lub pani Ewy Kolorz (SP3 i SP4). Prace przyjmowane będą do dnia 12.10.2017
r., do godziny 20.00 [mailowo].
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 19.10.2017 r.
9. Kryteria oceny prac konkursowych: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na terenie każdej
ze szkół oraz opublikowane na szkolnych stronach internetowych.
a) Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
1. ściśle związane z tematyką konkursu - np. 0-3 p.
2. prezentujące temat w sposób ciekawy i nieszablonowy - 0-3 p.
3. mające walory edukacyjne i popularyzujące postawę przedsiębiorczą - 0-3 p.
4. wykonane w sposób przejrzysty, spójny i czytelny - 0-3 p.

Prace splagiatowane nie będą brały udziału w konkursie.
Oceny prac konkursowych dokona komisja w składzie:
- p. Agnieszka Oślizło-Miler - doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pszowie
- p. Marzena Mocek - szkolny doradca zawodowy
- p. Ewa Kolorz - szkolny doradca zawodowy
- p. Wojciech Kolorz - przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
w Pszowie.
10. Na uczestników (3 pierwsze miejsca w każdej ze szkół) czekają nagrody - bony na zakup artykułów
w sieci salonów Empik. Dla autora najlepszej pracy z każdej szkoły przewidziano nagrody - niespodzianki
ufundowane przez przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
w Pszowie.
11. Postanowienia końcowe
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje
postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne w dzienniku
elektronicznym Librus. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo organizatorów
do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji działań: SP2, SP3, SP4 i jednostek OHP.
Zawartość prac konkursowych nie może naruszać
i zasad. Nie może nikogo dyskryminować ani obrażać.
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Prace uczestników nie mogą naruszać żadnych praw, w szczególności jakichkolwiek praw własności
intelektualnej i/lub autorskich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Pani Agnieszka Oślizło-Miler, doradca zawodowy
w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pszowie.

