REGULAMIN KONKURSU
„MÓJ WYBRANY ZAWÓD”

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU
§1
Organizatorami konkursu są:
1) Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia „Wektor” w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6,
2) Ochotnicze Hufce Pracy – 2-2 Hufiec Pracy w Bydgoszczy przy ul. Glinki 140.
§2
Celem konkursu jest:
1.
2.
3.

Uwrażliwianie uczniów na różnorodność świata zawodów,
Pobudzenie do poszukiwania informacji edukacyjno-zawodowych,
Motywowanie do rozwijania uzdolnień artystycznych i literackich oraz wyobraźni i kreatywności.
ADRESACI KONKURSU
§3

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu województwa kujawskopomorskiego.
PRZEDMIOT I FORMA KONKURSU
§4
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w dowolnej technice i formie:
1.
2.
3.
4.
5.

literackiej (wiersz, opowiadanie, rozprawka),
plastycznej (rysunek, plakat, komiks),
fotograficznej,
filmowej,
muzycznej
§5

Tematyka pracy powinna odzwierciedlać krótką charakterystykę zawodu – czym się zajmuje osoba pracująca w
zawodzie, gdzie pracuje itp.
§6
W konkursie mogą brać udział prace zrealizowane samodzielnie i w sposób autorski. Zawartość pracy nie może
naruszać prawa ani być plagiatem.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

§7
Konkurs trwa od 14 kwietnia 2021r. do 7 maja 2021r..
§8
Prace konkursowe należy składać do 7 maja 2021r:
1.
2.

pocztą elektroniczną na adres
w siedzibie organizatora, Trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia „Wektor” w Bydgoszczy przy ul.
Gotowskiego 6 (budynek NOT, I piętro, pokój 112) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do
15.00.
§9

1.

2.

Do złożonej lub przesłanej drogą elektroniczną pracy konkursowej zgłaszający załącza formularz
zawierający dane osobowe uczestnika, dane szkoły, do której uczeń uczęszcza, tytuł pracy, a także
podpis uczestnika, rodzica (opiekuna prawnego) oraz przedstawiciela szkoły (doradcy zawodowego,
pedagoga, wychowawcy). Formularz powinien być również opatrzony pieczęcią szkoły.
Zgłoszenie pracy do konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z udzieleniem
zgody rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika na jego udział w konkursie, publikację jego pracy
wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej i profilu na portalu Facebook organizatora oraz
akceptacją jego regulaminu.
§ 10

1.
2.

3.

Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
Jury dokona oceny prac według następujących równoważnych kryteriów:
a) Zgodność z tematem konkursu,
b) Oryginalne i interesujące ujęcie tematu,
c) Estetyka formy przekazu
Jury za udział w konkursie może przyznać I, II oraz III miejsce, a także wyróżnienia.
§ 11

1.
2.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 maja 2021r.
Wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom oraz publikacja zwycięskich prac odbędzie się nie później
niż do 10 czerwca 2021 r. (z uwagi na sytuację epidemiologiczną, o sposobie wręczania nagród,
będziemy informować uczestników indywidualnie).
NAGRODY
§ 12

Za udział w konkursie organizator przyzna następujące nagrody:
1) Nagrodę rzeczową (uzależnioną od przyznanego przez jury miejsca lub wyróżnienia),
2) Gwarantowane miejsce w klasie I Branżowej Szkoły I stopnia „Wektor” w Bydgoszczy na rok szkolny
2021/22,
3) Gwarantowane miejsce odbywania praktyk zawodowych w wybranym zawodzie w trakcie nauki w
Branżowej Szkole I stopnia „Wektor” w Bydgoszczy.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

§ 13

1.
2.

Organizator konkursu może utrwalać jego przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy
Organizatora.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo,
czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas Konferencji bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych
Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas
Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej
Organizatora oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook,
Instagram itp.
DANE OSOBOWE
§ 14

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Organizator konkursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie
do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem konkursu.
Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym zebrane przez Organizatora
przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym
stworzenia listy Uczestników.
Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i
zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
w konkursie. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Organizator
podejmuje
wszelkie
stosowne
środki
bezpieczeństwa
zgodne
z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności
informacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do ostatecznej jego interpretacji.

