
Zalącznikmr 3

oŚw,Epcznrur
fttypełnia pełnoletni ucze stnik konkursu)

Ja, niżej podpisany deklaruję chęć wzięcia udziału w l edycjiWojewódzkiego Konkursu o zawodach

,,Zawód moich marzeń" zorganizowanego pżez Zespoł Szkół Rzemiosła i Pzedsiębiorczości im. Jana

Kilińskiego w Lublinie na zasadach określonych w regulaminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz, 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do organizacji l edycji Wojewódzkiego Konkursu o zawodach ,Zawód moich marzeń" oraz na

publikację w dokumentacji konkursu mojego wizerunku, imienia inazwiska oraz nazwy szkoły., do któĘ

uczęszczam,

Organizator zastrzega sobie prawo do mozliwości opublikowania na stronach internetowych

następujących informacji: listy laureatów i wyróżnionych w konkursie, zdjęć z przebiegu eliminacji

i uroczystości wręczenia nagród.

data czytelny pod pis pełnoletniego uczestnika konkursu



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

{wypełn i a rłdziclopie ku n p rawny n iepełnoletniego uczestnika kanku łsu}

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka

imię, łazwiska dÓjecka

ucznia
fiazwa szkoły

w l edycji Wojewódzkiego Konkursu o zawodach ,,Zawód rnoich marzeń" zorganizowanego przez ZespÓł

§zkc* Rzemiosła iPzedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie na zasadach określonych

w regulaminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o achronie danych osabowych (Dz. U. z 2Oa2 r, Nr

1a1, poz.926 z późn. zm.) wyrazam zgodę na pr:etwarzanie danych osobowych mojego

dzieckalpadopiecznego dla potzeb niezbędnych do organizacji l edycji Wojewódzkiego Konkursu

o zawodach ,,Zawód maich rnalzeń" oraz na publikację w dokumentacji konkursu: wizerunku, imienia

i nazwiska dziecka araznazwy szkoły, do któĘ uczę§zcza,

Organizator zastnega sobie prawo do mozliwości opublikowania na stronach intemetowych

następujących infornracji: listy laureatów i wyróżnionych w konkursie, zdjęć z uroczystości wręczenia

nagród.

czytelny podpis rodzicłópiekuna prawnegodata



Regulamin \ffojewódzkiego Konkursu o zawodach ,,Zawód łnoich marzeń"

I. Wstęp

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu o zawodąch ,,Zawód moick milrzeń" dla uczniów

szkół gimnazjalnych oraz zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, zwanego dalej konkursem, §ą

Izba Rzerniosła i Przedsiębiorczości w Lublinię, Lubelska Wojewóclzka Komenda Ochokriczych

Hufców Pracy, 3-18 Środorłiskowy Hufiec Pracy oraz Zespół §zkoł Rzęmiosła i Przedsiębiorczości

im. Jana Kilińskiegc w Lublinię.

Teonatyka konkursu do§*zy zarruodów, Hóre uczniowie chcieliby wykonywać w przysźości.

Za poziom merytoryczny i organizac.ię konkursu odpowiedziaina jest Komisja konkursowa powołaaa

ptzezDyrektora Zespofu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana lfilitiskiega w Lublinie.

fi. cele konkursu

. promowanięszkolnictwazawodowego,

. rozwłanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodacĘ

r rozbudzanie zainteresowań zawodami posrukiwanymi na rynku prey,

r razwijanie urniejęfirości dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawcdu,

. rozwijanie wyobrazni i kreatyw"nego myślenia.

" I§. Adresaci konkursu

Uczrriowie szkół gimnĄalnychi zawodowych szkół ponadgimnĘalnych.

IV. Organizacja i termin konkursu

Warunkięm uczes&rictwa w konkursie jest:

. zg}aszenie szkoły do dnia 17 marta ż017 roku pgqęzfurmularz zgłoszeniovły {Załącmik
nr }) vłypełniony przęz szkolnego opiekuna v/raz z formuiarzern zg*&y rodzicodopiekułów

prawnych (Załączniknr 2)lub oświadczenięmuczniapełnoletnie ga (Załąemiknr 3)

przesłany lub dostarczony osobiście na adres: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

im. Jana Kilińskiego w Lublinie, ul. Chopinaż9, ża-ł23 Lublin;

r przesłanie do dnia 31 marca 2017 roku oryginałów prac konkursowych na lvyźej
u,yrnimiony adres.



V. fiadania §łonkurs*we

o uczęstnik konkursu rnazazadreprttę strvorzenie pracy, prezentującej wynrarzony ptzęa, niego

zawód lub zawody, wjędp§i ztrzecbkategorii:

1) ptakat _ format A4 1ub A3, tęchnika wykonarria dowolna; opisany na tylnej stronie według

sclrematu: Ę"tuł plakatu, imię i nazwisko autcra, nazwa szkoĘ;

2} prezentacja mul§media}.na w programie Fower Po,łłzr - powinna zawierać do 20 slajdów,

kazda pŁytazprezentacjąpowinna być opisana według schemafu: Ęrfuł prezeirtacji, imię

i nazwisko autora, nanwa szkoĘ;

3} esej szkolny lub inna forma wypowiedzi pisemnej - praca nie powinnaprzeYłaczaÓ

kzech stron tekstu fcrmatu A4, obowiązuje czcionkaTimes New Rołłan,ror.miat 12,

interlinia 1,5 wiersza;każdapraca powinna być opisana wedfug schemafir: tytuł pracy, imię

i nazwisko autora, §azwa szko§;

6 keżdy uczestriik moze zgłosić jedną samodzielnie vlykonanąpracę konkursową da której rna

pra\ila autorskie;

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

* organizator nie bierzę odpowiedzialności za ęwentualne uszkodzenia lub zniszczenia źlę

zabezpieczonych prac;

a z&Ocenę prac konkursowych odpowiedzialna będzie komisja kon}rrrsowa powołana pr:;ę7,

Dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębicreeości im. Jana Kilińskiego w Lublinie.

YI. Nagrody i wyróżnienia

a na podstawie ocęny prac komisja konkursowa wyłoni laureatów i wyróżnionych finalistów

oddzieLnie w kazdej kategorii;

" dla laureatów w konkursie przewidziane są Ąplorny i nagrody w postaci sptzętu

elektronicznego;

. dla osćb wyróżlrionych w konkursie przewidziane sądlplomy i drobne nagrodyrzeczowe;

. na8rodzony zastardęt*że opiekun uczni&, kóry zĄmiepierwsze miejsce w każdej kategorii

konkursowej;

8 dypiomy i podzięko*,ania zaudziń w konkursieptzevndziane sątakże dla pozostaĘch

r.lczęstników oraz opiekrrnów ;

. w dniu 1,1 krryiet*ia 201_7 roku o gcdzinie 10.S0 w §ali Konferenryjnej Izby Rzeniosła

i Przedsiębiorczości w Lubiinie, ul. R3nek 2 odĘdzie się uroczysta gala wręczenia rrapód

i dypl*mów oraz prezentacja nadesłanych prac;



.! w dniu 5 kwietlrin 2$1,7 roku zostaną przedstawions na s8onie intenretowej orgarrŁatora

wtąryi. z, głp"}l*błin.pj. wyniki konkursu ;

. prawa autorskig nadesłanych prac przechodzą na własność Zespołu Szkół Rzemiosła

i Przedsiębiorczości irn. Jana Kilińskiego w Lublinie i mogą być wykorzystywane w celach

prornocyj nych konkursu ;

r organizator zastrzega sobie prawo do pu,blikowąnia i reprodukowąnią prac konkursowych bez

rłypłacenia honorariów autorskich;

r danę osobowe uczesbdków są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia }997 raku

o achranie danych osabowch (Dz. U. z 2CI02 r. Nr la], poz. 926 z późn. zm.};

l wszęlkie informacje o konk*rsie oraz komunikaty komisji konkursowej będą dostępne na

stronie internetowej Zespołu Szk& Rzemiosła i Frzedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego

w Lublinię: w"lł"rą zsrz" lublin. pl.

v§. postanowienia końcowe

. decyzje podjęte wez komisję konkursową dofczące oceny pra§ w poszczególnych

kate goriach są ostateczrre ;

o ęwentualne koszty podróży do siedziby organizatora na rrroczystość wręczeńa nagród

i wyróznień pono§zą sami uczestnicy;

o kwestie, których nie podnosi niniejszy regulamin, rozsfizyga przewodniczący komisji

konkursowej.


