
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W  KONKURSIE 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku 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, zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego do udziału 
w konkursie pt. „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”.  

Wybór szkoły, a następnie zawodu wpływa nie tylko na nasze życie i na nas samych, ale  
także na nasze otoczenie. Dlatego tak ważną decyzję, jaką jest wybór kierunku kształcenia, powinno 
się podejmować, w pierwszej kolejności uwzględniając własne zainteresowania, chęci i upodobania. 
Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do kreatywnego podejścia odnośnie ich wizji zawodów 
przyszłości.  Jako organizatorzy pragniemy aktywizować młodzież gimnazjalną do kreowania 
własnej ścieżki kariery zawodowej zgodnie z potrzebą rynku pracy. W związku z tym prosimy o 
zachęcenie uczniów do udziału w konkursie i udzieleniu wsparcia uczniom, którzy wezmą w nim 
udział. 

Konkurs polega na przygotowaniu PLAKATU lub wykonaniu ZDJĘCIA ukazującego 
ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów klas 
gimnazjach ze szkół zakwalifikowanych do projektu „DOBRY ZAWÓD FAJNE ŻYCIE”. Praca 
powinna być autorstwa jednej osoby. Jeden uczestnik do konkursu może zgłosić jedną pracę (plakat 
lub zdjęcie). Ocena konkursowa przebiegać będzie w II etapach. Organizator konkursu powoła dwie 
niezależne komisje. Jedna z nich dokona oceny prac na etapie regionalnym, wybierając najlepsze 
prace z danego subregionu. Druga Komisja oceni pracę na etapie wojewódzkim, wyłaniając tym 
samym zwycięzców I, II i III miejsca w dwóch kategoriach (plakat/zdjęcie) oraz przyzna 
wyróżnienia najciekawszym pracom.  

Na zwycięzców pierwszego i drugiego etapu czekają atrakcyjne nagrody. 

 
Terminarz konkursu: 

- do 14 grudnia 2018r. uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć swoje prace osobiście lub przesłać 
pocztą do siedziby Organizatora. (jest to ostateczna data wpływu pracy); 
- do 21 grudnia 2018r. ocena prac na etapie subregionalnym, 
- do 28 grudnia 2018r ocena prac na etapie wojewódzkim; 
- do 31 grudnia 2018r. udostępnienie wyników konkursu na stronie internetowej projektu 

 
 Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu w załączeniu oraz dostępny jest  

na stronie projektu www.dobryzawod.pl. 
 

W przypadku pytań proszę o kontakt patrycja.niesterowiecz@rzemioslo.bialystok.pl  
lub tel. 85 743-62-50. 

 

 

Rozwijając twórczość i umiejętności młodzieży serdecznie zachęcamy  

do wzięcia udziału w konkursie. 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku 


