
 

 

Regulamin konkursu dla gimnazjalistów  

 „Zawód Przyszłości”  
 
 
 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Konkurs 
organizowany jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja 
kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

 

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych z terenu województwa 
podlaskiego, zakwalifikowanych do udziału w projekcie „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – 
popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemna zgodę 
rodzica/opiekuna prawnego. 

 

CELE KONKURSU 

1. Celem głównym konkursu jest zachęcenie młodzieży do kreatywnego podejścia odnośnie ich 
wizji zawodów przyszłości. 

2. Cele szczegółowe to: 

2.1.  promowanie i upowszechnianie kształcenia zawodowego;  

2.2.  planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2.3.  rozwijanie twórczości i umiejętności młodzieży; 

2.4. ukierunkowanie młodzieży do wyboru właściwego zawodu zgodnie z predyspozycjami  
i potrzebą rynku. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy  pt. „Zawód Przyszłości”. 

2. Prace  będą zgłaszane do jednej z dwóch kategorii:  

 KATEGORIA I PLAKAT  

 KATEGORIA II ZDJĘCIE 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w wybranej kategorii (plakat 
lub zdjęcie). 

4. Praca konkursowa musi być autorstwa jednej osoby (nie może być utworem 
współautorskim). 



 

 

5. Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie, stanowić dzieło oryginalne, 
dotychczas nieopublikowane, przez co należy rozumieć wszelkie formy udostępniania 
pracy w Internecie oraz niezgłoszona do innego konkursu. 

6. Plakat o tematyce „Zawód Przyszłości” może być wykonany w dowolnej technice 
plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika itp.). Format plakatu nie powinien być 
mniejszy niż A3 i nie większy niż A1 (100cmx70cm). 

7. Zdjęcie o tematyce „Zawód Przyszłości” może być wykonane metodą tradycyjną 
(analogową) lub cyfrową wydrukowane w formacie nie mniejszym niż 13cmx18cm i nie 
większym niż 15cmx21cm. Technika wykonania zdjęć dowolna, przy czym fotografie 
powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. 

a. Dopuszcza się:  
 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp.;  
 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

b. Nie będą akceptowane prace:  
 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej;  
 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

8. Praca, która bierze udział w konkursie powinna być odpowiednio podpisana na jej 
odwrocie: 
- kategoria konkursu(plakat, zdjęcie), 
- autor , 
- klasa, 
- szkoła. 

9. Za prawidłowe podpisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel lub opiekun ucznia. 

10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej 
prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie plakatu lub zdjęcia w 
celach promocji projektu (np. poprzez umieszczenie na stronie organizatora, projektu 
lub na stronie konkursu). 

11. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 
wychowania i kultury osobistej. 

12. Formularz zgłoszenia uczestnictwa do konkursu stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 do 
regulaminu. 

 

ORGANIZACJA  I TERMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 
 KATEGORIA I PLAKAT 
 KATEGORIA II ZDJĘCIE 

tematem obu kategorii jest „ZAWÓD PRZYSZŁOSCI”. 

3. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: 



 

 

 I etap – subregionalny 

 II etap - wojewódzki 

 

4. Etap I – subregionalny 

 

4.1. Uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych zakwalifikowani do udziału w projekcie 
„DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w 
województwie podlaskim” składają prace konkursowe do 14 grudnia 2018r. do 
Organizatora konkursu na adres: 

 

IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIAŁYMSTOKU 

UL. WARSZAWSKA 6, 15-950 BIAŁYSTOK 

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny pt. „Zawód Przyszłości” 

 

4.2. Prace konkursowe mogą być składane osobiście bądź przesłane pocztą. Koszty 
przesyłki ponoszą autorzy prac. 

4.3. Prace konkursowe mają wpłynąć do biura do dnia 14.12.2018r. Po tym termie 
prace nie będą rozpatrywane. 

4.4. Za prawidłowo opisaną i skompletowaną  pracę (dołączone załączniki nr 1 i nr 2) 
odpowiada opiekun szkolny. 

4.5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

4.6. Powołana przez Organizatora Konkursu komisja konkursowa  dokona oceny 
nadesłanych prac i wyłoni najlepsze w jednej z  dwóch kategorii: plakat i zdjęcie. 

Przy ocenie prac komisja I etapu będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność pracy z podaną tematyką konkursu,  

 jakość wykonania, 

 wrażenia estetyczne, 

 oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. 

                     Każde kryterium oceniane będzie w skali 0 – 10 pkt. 

4.7. Ocena prac konkursowych na etapie subregionalnym odbędzie się do 21 grudnia 
2018r. 

 

4.8. Ilość nagrodzonych prac konkursowych z każdego subregionu: 

 Jeżeli nadesłanych prac będzie do 100 sztuk –  Komisja wybierze 20% najlepszych 
prac; 

 Jeżeli nadesłanych prac będzie od 101 do 150 sztuk – Komisja wybierze 15% 
najlepszych prac; 

 Jeżeli nadesłanych prac będzie powyżej 151 – Komisja wybierze 10% najlepszych 
prac. 



 

 

 

5. Etap II – wojewódzki 

 

5.1. Najlepsze prace konkursowe w kategorii plakat/zdjęcie z obszaru danego 
subregionu, zakwalifikowane do II etapu zostaną ocenione przez Komisję powołaną 
przez Organizatora, która wyłoni tym samym zwycięzców I, II i III miejsca z 
kategorii PLAKAT i I, II i III miejsca z kategorii ZDJĘCIE oraz wyróżni finalistów do 
10 miejsca. Ocena prac konkursowych na etapie wojewódzkim odbędzie się do 28 
grudnia 2018r. 

5.2. Przy ocenie prac komisja II etapu będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność pracy z podaną tematyką konkursu,  

 jakość wykonania, 

 wrażenia estetyczne, 

 oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. 

         Każde kryterium oceniane będzie w skali 0 – 10 pkt. 

 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji 
projektu. 

8. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, banerów reklamowych, 
publikacji na stronach internetowych partnerów projektu oraz publikacji w formie 
książkowej. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani 
terytorialnie.  

9. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem konkursu 
kieruje Opiekun naukowy ds. konkursów.  

10. Wyniki konkursu udostępnione będą  do 31 grudnia 2018r. na stronie  internetowej  
projektu www.dobryzawod.pl. 

 

 

NAGRODY 

 

1. Zwycięzcami – I etapu konkursu – w kategorii subregionalnej zostaną uczniowie, których 
plakat oraz zdjęcie uzyska najwięcej punktów przyznanych przez Komisję powołaną przez 
Organizatora. 

1.1. Laureaci najlepszych prac, którzy zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego 
otrzymają bony o wartości 100 zł. 

1.2. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu na poziomie subregionalnym otrzymają 
gadżety promujące kształcenie zawodowe.     

2. Zwycięzcami –II etapu konkursu – w kategorii wojewódzkiej zostaną uczniowie, których 
plakat lub zdjęcie uzyska najwięcej punktów przyznanych przez Komisję powołaną przez 
Organizatora Konkursu. 



 

 

2.1.  Zwycięzca I miejsca w kategorii PLAKAT – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  
300 zł. 

2.2. Zwycięzca II miejsca w kategorii PLAKAT – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  
250 zł. 

2.3. Zwycięzca III miejsca w kategorii PLAKAT – otrzyma nagrodę pieniężną w 
wysokości  200zł. 

2.4. Zwycięzca I miejsca w kategorii ZDJĘCIE – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 
300 zł. 

2.5. Zwycięzca II miejsca w kategorii ZDJĘCIE – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 
250 zł. 

2.6. Zwycięzca III miejsca w kategorii ZDJĘCIE – otrzyma nagrodę pieniężną w 
wysokości 200 zł. 

3. Wyróżnione prace konkursowe finalistów  do 10 miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w 
wysokości 100 zł. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w 
niniejszym regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.  

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz 
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
i 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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane 
przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich 
usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wręczenie 
przyrzeczonych w Konkursie  nagród.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach   pokrewnych. 

5. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

 

 
Załączniki do regulaminu: 
 
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy  
 
Załącznik nr 2 Zgoda udział w konkursie i  przetwarzanie danych osobowych   


