REGULAMIN KONKURSU Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
dla uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych

pn. „Pokaż swoje mocne strony - Video CV”
W RAMACH XII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
„DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo”
Drogi Uczniu, z pewnością nie raz pisałeś podczas lekcji doradztwa zawodowego swoje CV. A czy słyszałeś
o wideo CV? Aktualnie to nowy sposób prezentacji swojej osoby pracodawcy. Dużo wskazuje na to, że już wkrótce
papierowe CV odejdzie do lamusa.
Dotychczas zostało wypracowanych sporo zasad, jeżeli chodzi o rekrutację. Najważniejsza dotyczy
zastosowania dwóch etapów rekrutacji – w pierwszej kolejności kandydaci wysyłają CV, a następnie wybrani są
zapraszani do firmy, celem odbycia rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
Przedmiotem Konkursu „Pokaż swoje mocne strony - Video CV” jest opracowanie własnego CV
w formie wideo, w którym uczestnik przedstawi w ciekawy i oryginalny sposób swoją kandydaturę na dowolnie
wybrane stanowisko.
Uczniu, pomyśl o wymarzonej ofercie pracy. Przedstaw w ciekawy sposób swoją kandydaturę w formie
krótkiego filmu (3-5 minutowego). Pokaż nam swoje mocne strony, największe atuty, pokaż jaki jesteś, jakie masz
zainteresowania i pasje.
Przygotuj takie video cv, które wysłałbyś do pracodawcy, aby otrzymać pracę swoich marzeń. Forma
nagrania jest dowolna – liczy się Twoja pomysłowość!
§1
Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu „Pokaż swoje mocne strony - Video CV” jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, adres CWRKDIZ: 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62.
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§2
Cele konkursu
Propagowanie nowej formy prezentacji swojej osoby podczas ubiegania się o pracę.
Promowanie samodzielnego tworzenia poszukiwania rozwiązań zadań z różnych przedmiotów.
Pogłębianie i rozwijanie posiadanej wiedzy uczniów o sobie.
Kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności planowania własnych działań.
Nauka nowych treści poprzez doświadczanie.
Rozwijanie u uczniów i młodzieży kreatywności, automotywacji, innowacyjności, ciekawości i rozszerzania
zakresu posiadanej wiedzy.
Rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych np. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
§3
Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu południowej Wielkopolski tj.
powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego,
jarocińskiego oraz Miasta Kalisza .
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.
§4
Zasady konkursu
Konkurs organizowany jest w formie on-line, w terminie od 19.10.2020 r. – 30.11.2020 r.
Prace konkursowe tj. filmy – można zgłaszać i przesyłać do Organizatora w terminie od 19.10.2020 r. do
20.11.2020 r. Prace przysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy przedstawiające video CV uczniów.
Zgłaszane filmy powinny być nagrywanie samodzielnie przez uczniów w warunkach szkolnych, domowych lub
w terenie. Przysyłane filmy nie mogą być starsze niż z 2020 roku.
Czas trwania filmu powinien wynosić od 3 do 5 minut. Nagrania dłuższe nie zostaną dopuszczone do udziału
w konkursie.
Forma przedstawienia tematu nie podlega ograniczeniom regulaminowym.
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Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie na adres mailowy: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl
Zgłoszenia filmu do konkursu może dokonać uczeń sam jeśli jest pełnoletni. W imieniu ucznia
niepełnoletniego – rodzic, opiekun prawny ucznia lub nauczyciel.
Zgłaszający film, wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na Organizatorów konkursu zezwalając na
wykorzystanie nagrań w zakresie poniższych eksploatacji: wyświetlania, reemitowania, publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (np.
udostępnianie w Internecie).
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do:
nieodpłatnego i bezterminowego umieszczenia filmu oraz udostępniania go na stronie internetowej i w
mediach społecznościowych Organizatora; wykorzystania filmów w ramach działań promujących video CV;
wykorzystania filmów w ramach działań promujących niniejszy konkurs.
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia filmu do konkursu z powodu niskiej jakości technicznej
filmu.
Zabronione jest wykorzystanie filmów lub ich fragmentów wykonanych przez innych autorów.
Zgłaszający film do konkursu upoważnia Organizatorów do korzystania z nagrania filmowego w celu
promocji i reklamy.
Zgłaszający film do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora danych
osobowych i wizerunków osób występujących w nagraniu (wymóg zgody wykorzystania wizerunku).
Zgłaszający film do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie autora nagrania.
W konkursie przewiduje się trzy kategorie:
a. Kategoria 1: dla uczniów szkół branżowych,
b. Kategoria 2: dla uczniów techników,
c. Kategoria 3: dla uczniów liceów ogólnokształcących.
Video CV przesyłane do konkursu przez Uczestnika dotyczy hipotetycznego stanowiska pracy. Uczestnik
przesyłając CV nie składa aplikacji na żadne stanowisko pracy należące do Organizatora, a jedynie tworzy
aplikację na potrzeby udziału w Konkursie.
§5
Terminy i warunki dostarczania prac
Konkurs organizowany jest w formie on-line, w terminie od 19.10.2020 r. – 30.11.2020 r.
Prace konkursowe tj. filmy – można zgłaszać i przesyłać do Organizatora w terminie od 19.10.2020 r. do
20.11.2020 r. Prace przysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2020. W sytuacji zgłoszenia do konkursu bardzo dużej ilości
prac Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
Praca konkursowa tj. film przedstawiający CV – musi być wykonany samodzielnie przez ucznia.
Wszystkie koszty związane z nagraniem filmu ponoszą uczestnicy konkursu.
Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jeden film.
Film powinien trwać minimum 3 minuty a maksymalnie 5 minut.
Autor filmu, w końcowej części filmu , powinien podać swoje dane tj.:
•
imię, nazwisko autora,
•
nazwę, adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza
•
tel. kontaktowy swój , jeśli jest osobą dorosłą lub rodzica lub opiekuna prawnego gdy nie jest pełnoletni
•
adres e-mail do kontaktu
(Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej)
Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 20 listopada 2020
na adres e-mail: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs „Pokaż swoje mocne strony - Video CV” W treści wiadomości
prosimy podać dane uczestnika konkursu tj.: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres zamieszkania, nazwę
i adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza wraz z numerem telefonu kontaktowego.
Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że nagranie zostało wykonane w ramach konkursu i nie
narusza praw osób trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nagrania.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania wraz z filmem skanu lub zdjęcia oświadczenia (w przypadku
osoby niepełnoletniej podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych) dotyczącego zgody na nagranie dla
potrzeb konkursu, udział w konkursie autora , przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy
konkursowej (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia filmu do konkursu z powodu nieterminowego dostarczenia ww.
podpisanego oświadczenia.

2

14. Zgłaszający – w terminie 7 dni od dnia dostarczenia filmu Organizatorowi – zostanie poinformowany o tym, czy
film został zakwalifikowany do konkursu. Przewiduje się kontakt drogą mailową lub poprzez dostępne
komunikatory internetowe.
§6
Komisja konkursowa
1. Decyzje o zakwalifikowaniu do konkursu, wyborze zwycięzców oraz przyznanych nagrodach i wyróżnieniach
podejmuje Komisja Konkursowa.
2. Komisję konkursową powołuje Organizator.
3. Zwycięzców i wyróżnionych w konkursie wyłania Komisja Konkursowa.
4. Film zgłoszony do konkursu oceniany będzie przez Komisję pod kątem:
• najlepszego zaprezentowania swojej osoby pracodawcy,
• możliwości wyróżnienia swojej osoby wśród innych kandydatów składających dokumenty aplikacyjne,
• sposobu przedstawienia tematu,
• walorów artystycznych video cv,
• montażu i opracowania graficznego,
• zgodności treści filmu z założeniami konkursu,
• innowacyjności i kreatywności w podejściu do tematu,
• ogólnego wrażenia estetycznego.
5. Komisja wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2020 r.
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
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§7
Nagrody i wyróżnienia w konkursie
Konkurs przewidziano w trzech kategoriach wiekowych:
a. Kategoria 1: dla uczniów szkół branżowych,
b. Kategoria 2: dla uczniów techników,
c. Kategoria 3: dla uczniów szkół ogólnokształcących i policealnych.
Wyniki konkursu oraz lista nagrodzonych filmów (wraz z nazwiskami autorów) zostanie umieszczona na
stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
Ze względu na trwającą w Polsce pandemię koronawirusa nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane
pocztą / kurierem na wskazany przez Uczestników adres.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Dyplomy zostaną przesłane w formie pdf,
na wskazany adres e-mail.
Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w każdej kategorii
wiekowej, za zajęcie I, II i III miejsca.
Organizator przewiduje także wyróżnienia.
§8
Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia czasu trwania konkursu bez podawania
przyczyny.
W sytuacji zgłoszenia do konkursu bardzo dużej ilości prac Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia
terminu ogłoszenia wyników.
Osoba zgłaszająca film ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich uczynione w
związku z przygotowaniem oraz nagraniem filmu na konkurs.
Wszelkie sprawy dotyczące konkursu nieokreślone niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu „Pokaż swoje mocne strony - Video CV”

OŚWIADCZENIE
(dla ucznia pełnoletniego)
Ja niżej podpisana/y ...................................................................................................................................................
imię i nazwisko uczestnika konkursu (pełnoletniego)

uczeń szkoły, klasy ... ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
nazwa, adres szkoły, klasa do której uczęszcza uczeń

zamieszkała/y ………………………………...............................................................................................................................
telefon kontaktowy.......................................................................................................................................................
e-mail kontaktowy.........................................................................................................................................................
oświadczam, że:
chcę uczestniczyć w konkursie „Pokaż swoje mocne strony - Video CV” którego organizatorem jest Centrum
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
Jednocześnie oświadczam, że:
zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu: „Pokaż swoje mocne strony - Video CV”, którego
Organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62800 Kalisz i akceptuję wszystkie jego zapisy.
dobrowolnie zgłaszam film do konkursu;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upowszechnienie zgłoszonej pracy
konkursowej;
oświadczam, że nagranie zostało wykonane w ramach konkursu a zgłoszony film, nie narusza żadnych praw
osób trzecich, w tym praw autorskich do nagrania;
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 wszelkich celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją;
w przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przesłanie nagrody kurierem na wskazany w zgłoszeniu
do konkursu adres;
wyrażam zgodę na otrzymanie dyplomu uczestnictwa w formie pdf na adres e-mailowy;
wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej mojej pracy
konkursowej wraz z moimi danymi osobowymi: imieniem, nazwiskiem oraz nazwą szkoły
i klasy do której uczęszczam.
……........................………….......……………………………………….
(data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu )
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Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu „Pokaż swoje mocne strony - Video CV”

OŚWIADCZENIE
(dla ucznia niepełnoletniego)

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

zamieszkała/y ……………………………….......................................................................................................
telefon kontaktowy................................................................................................................................
e-mail kontaktowy.................................................................................................................................
oświadczam, że:
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki / syna w konkursie # Pokaż swoje mocne strony - Video CV!”
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
….…………………………………………………………………………………………………………….............……………………………….
imię i nazwisko uczestnika konkursu

...................................................................................................................................................................
zamieszkałego

ucznia Szkoły Podstawowej, klasy ... ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
nazwa, adres szkoły, klasa do której uczęszcza uczeń

w konkursie: „# Pokaż swoje mocne strony - Video CV”
którego organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62,
62-800 Kalisz.
Jednocześnie oświadczam, że:
zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu: „Pokaż swoje mocne strony - Video CV”, którego
Organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62800 Kalisz i akceptuję wszystkie jego zapisy.
dobrowolnie zgłaszam film do konkursu;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz upowszechnienie zgłoszonej pracy
konkursowej;
oświadczam, że nagranie zostało wykonane w ramach konkursu a zgłoszony film, nie narusza żadnych praw
osób trzecich, w tym praw autorskich do nagrania;
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 wszelkich celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją;
w przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na przesłanie nagrody kurierem na wskazany w zgłoszeniu
do konkursu adres;
wyrażam zgodę na otrzymanie dyplomu uczestnictwa w formie pdf na adres e-mailowy;
wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej mojej pracy
konkursowej wraz z danymi osobowymi mojego dziecka: imieniem, nazwiskiem oraz nazwą szkoły
i klasy do której uczęszcza.

……...................………….......……………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu )
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