
 

           Regulamin Wojewódzkiego Konkursu o zawodach  

„Zawód moich marzeń” 

 

 

I. Wstęp  

 
Organizatorem II edycji Konkursu o zawodach  „Zawód moich marzeń"  dla uczniów II i III klasy 

szkoły gimnazjalnej oraz  VII klasy szkoły podstawowej, zwanego dalej konkursem, są: Zespół Szkół 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, 

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, 3-18 Środowiskowy Hufiec Pracy. 

Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości. Za 

poziom merytoryczny i organizację konkursu odpowiedzialna jest Komisja konkursowa powołana 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.  

 

II. Cele konkursu  

 
• promowanie szkolnictwa zawodowego, 

• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach,  

• rozbudzanie zainteresowań zawodami poszukiwanymi na rynku pracy, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawodu, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 

 

III. Adresaci konkursu 
 

Uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych. 

 

IV. Organizacja i termin konkursu  

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 

• przesłanie do dnia 30 marca 2018 roku oryginałów prac konkursowych  

 wraz ze zgłoszeniem szkoły na formularzu (Załącznik nr 1) wypełnionym przez szkolnego 

opiekuna  

 wraz z formularzem zgody rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 2) oraz 

oświadczeniem opiekuna/nauczyciela (Załącznik nr 3), przesłanych lub dostarczonych 
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osobiście na adres: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego, 

 ul. Chopina 28, 20-023 Lublin; tel. 81-532-86-69. 

 

 

V. Zadania konkursowe   

 

• uczestnik konkursu będący uczniem II lub III klasy gimnazjum ma za zadanie stworzenie 

pracy, prezentującej wymarzony przez niego zawód lub zawody, w jednej z trzech kategorii:  

1) plakat/zdjęcie - format A4 lub A3, technika wykonania dowolna; opisany na tylnej stronie 

według schematu: tytuł plakatu, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły; 

2) prezentacja multimedialna w programie Power Point - powinna zawierać do 8 slajdów, 

każda płyta z prezentacją powinna być opisana według schematu: tytuł prezentacji, imię  

i nazwisko autora, nazwa szkoły; 

3) esej szkolny lub inna forma wypowiedzi pisemnej - praca nie powinna przekraczać 

trzech stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka Times New Roman, rozmiar 12, 

interlinia 1,5 wiersza; każda praca powinna być opisana według schematu: tytuł pracy, imię 

i nazwisko autora, nazwa szkoły; 

 

• uczestnik konkursu będący uczniem VII klasy szkoły podstawowej ma za zadanie 

stworzenie pracy, prezentującej wymarzony przez niego zawód lub zawody, w jednej z trzech 

kategorii:  

1) plakat - format A4 lub A3, technika wykonania dowolna; opisany na tylnej stronie według 

schematu: tytuł plakatu, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły; 

2) zdjęcie - format A4 lub A3; opisany na tylnej stronie według schematu: tytuł plakatu, imię 

i nazwisko autora, nazwa szkoły; 

3) opowiadanie - praca nie powinna przekraczać trzech stron tekstu formatu A4, obowiązuje 

czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza; każda praca powinna być 

opisana według schematu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły; 

• każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową, do której ma 

prawa autorskie; 

• prace, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone; 

• organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac; 
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• za ocenę prac konkursowych odpowiedzialna będzie Komisja konkursowa powołana przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego. 

 

VI. Nagrody i wyróżnienia 

 

• na podstawie oceny prac Komisja konkursowa wyłoni osobno dla gimnazjum, osobno dla 

szkoły podstawowej: laureatów i wyróżnionych finalistów oddzielnie w każdej kategorii; 

• dla laureatów w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody w postaci sprzętu 

elektronicznego (I miejsce – tablet, II miejsce – słuchawki, III miejsce - Power Bank); 

• dla osoby wyróżnionej w konkursie przewidziany jest dyplom i nagroda w postaci Audiobooka; 

• nagrodzeni zostaną także opiekunowie laureatów w każdej kategorii konkursowej; 

• dyplomy i podziękowania za udział w konkursie przewidziane są także dla pozostałych 

uczestników oraz opiekunów; 

• w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2 odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród  

i dyplomów oraz prezentacja nadesłanych prac; 

• w dniu 12 kwietnia 2018 roku zostaną przedstawione na stronie internetowej organizatora 

www.zsrz.lublin.pl wyniki konkursu; 

• z chwilą doręczenia pracy konkursowej organizatorowi, organizator nabywa własność pracy 

konkursowej zgłoszonej przez uczestnika na konkurs oraz nie przewiduje się zwrotu 

nadesłanych prac, 

• z chwilą doręczenia każdej pracy konkursowej organizatorowi, organizator uzyskuje licencję 

niewyłączną upoważniającą organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw 

autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: wykorzystania pracy na 

stronie internetowej organizatora, wystawienia pracy w ramach wystawy konkursowej 

i pokonkursowej oraz w celach promocyjnych organizatora, 

• z chwilą wydania nagrody uczestnikowi, organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa 

autorskie do nagrodzonej pracy uczestnika na następujących polach eksploatacji: wykorzystania 

pracy na stronie internetowej organizatora, wystawienia pracy w ramach wystawy konkursowej 

i pokonkursowej oraz w celach promocyjnych organizatora, 

• organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacenia honorariów autorskich; 

http://www.zsrz.lublin.pl/
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• dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

• wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty Komisji konkursowej będą dostępne na 

stronie internetowej Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego: 

www.zsrz.lublin.pl 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

• decyzje podjęte przez Komisję konkursową, dotyczące oceny prac w poszczególnych 

kategoriach są ostateczne; 

• ewentualne koszty podróży do siedziby organizatora na uroczystość wręczenia nagród  

i wyróżnień ponoszą sami uczestnicy; 

• kwestii których nie podnosi niniejszy regulamin rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

konkursowej. 

http://www.zsrz.lublin.pl/

