REGULAMIN KONKURSU Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
#zostańwdomu – zaloguj się do kariery!
Organizator:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
Cele konkursu:
• Propagowanie kształcenia zawodowego.
• Pogłębienie wiedzy o zawodach i rynku pracy.
• Kształtowanie u młodzieży umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
• Wzmacnianie zainteresowań zawodowych.
• Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.
• Wsparcie działań szkół w zakresie doradztwa zawodowego.
• Promowanie osiągnięć uczniów.
• Wykorzystywania w praktyce technologii informacyjnych.
Zasady konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
w dwóch kategoriach wiekowych:
• 4-6 klasa
• 7-8 klasa
z terenu miasta Kalisza oraz powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kępińskiego,
krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego.
2. W konkursie biorą udział uczniowie indywidualnie w danej kategorii wiekowej.
3. Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power
Point pod hasłem #zostanwdomu - zaloguj się do kariery!, w której zostanie przedstawiony zawód jaki uczeń chciałby
w przyszłości wykonywać.
4. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Prezentacja powinna zawierać minimum 8, maksymalnie 12 slajdów.
6. W prezentacji powinny znajdować się:
• nazwa zawodu,
• specyfika pracy w danym zawodzie,
• kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu,
• drogi kształcenia – szkoły, studia, kursy zawodowe
• umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu,
• możliwości zatrudnienia,
• ciekawostki, informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód, itp.
7.

Prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, filmy, muzykę; może być artystyczną lub humorystyczną formą przedstawienia zawodu.

8.

Autor prezentacji na ostatnim slajdzie podaje swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.

9.

Jako nazwę pliku należy podać nazwę zawodu, którego dotyczy prezentacja pracy oraz imię i nazwisko (np. Kucharz_Franek_Iksiński).

10. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.
11. Przesyłanie prac konkursowych odbywa się drogą on-line
12. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania wraz z pracą skanu lub zdjęcia zgody rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej (załącznik_nr1).
13. Kontakt Organizatora i uczestników Konkursu odbywa się drogę telefoniczną lub za pomocą dostępnych komunikatorów internetowych.

Komisja Konkursowa:
•
•

Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
Komisję konkursową powołuje Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, w skład której wchodzą pracownicy CWRKDiZ w Kaliszu.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnych:
• Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
• Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
• Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
• Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
• Ogólne wrażenie estetyczne.
Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
Terminy:
Prace konkursowe wraz z załącznikiem nr 1, należy przesłać do dnia 8 maja 2020 roku na adres e-mail:
biuro@cwrkdiz.kalisz.pl
Temat wiadomości : Konkurs #zostanwdomu- zaloguj się do kariery!
W treści wiadomości prosimy podać dane osobowe i telefon kontaktowy.
Zasady przyznawania nagród:
• Do dnia 15 maja 2020 roku Komisja konkursowa wybierze laureatów konkursu.
• W konkursie zostają nagrodzone 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
• Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na
Facebooku Organizatora do dnia 15 maja 2020 r.
• Ze względu na sytuację w kraju nagrody zostaną przesłane kurierem na wskazany przez laureata adres.
• Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie do wydruku w formie pdf na adres mailowy.

Postanowienia końcowe:
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu oraz działań statutowych.
• Osoba do kontaktu ws. konkursu:
Adriana Poznańska, e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.: 515 938 125

Załącznik_nr1 do regulaminu konkursu
#zostanwdomu - zaloguj się do kariery!

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
w konkursie pod hasłem: #zostanwdomu – zaloguj się do kariery!, którego organizatorem jest Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu pod hasłem: #zostanwdomu – zaloguj się do

kariery!, którego organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa
62, 62-800 Kalisz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie

z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Kaliszu, w prasie lokalnej pracy konkursowej mojego dziecka wraz z jego danymi osobowymi: imienia,
nazwiska, wieku dziecka i nazwy szkoły/ klasy do której uczęszcza.

……………….......……………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)

