REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DEKORATOR OZDÓB CHOINKOWYCH
W RAMACH IX OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 16-22.10.2017 r.
Konkurs pod Patronatem Honorowym Starosty Złotoryjskiego
§1
Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest popularyzacja poradnictwa zawodowego, wspomaganie rozwoju
w ramach preorientacji i orientacji zawodowej, zainteresowanie uczniów tematyką rynku
pracy, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników inspirowanej światem
zawodów, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży i odkrywanie
talentów.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego jest Powiatowy Urząd Pracy
w Złotoryi
2. Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
a. Kategoria I – uczniowie klas IV - V
b. Kategoria II – uczniowie klas VI - VII
3. Każdy uczestnik musi złożyć oświadczenia (patrz Załącznik 1 i Załącznik 2 do Regulaminu
Konkursu)
4. Na pierwszym etapie konkursu uczeń danej szkoły przechodzi eliminacje wewnętrzne
przeprowadzane w ramach konkursu szkolnego (rysunek dowolną techniką plastyczną o
tematyce związanej z odkrywaniem talentów np. „Odkrywam swoje talenty”) następnie,
uczeń, który wygrał eliminacje szkolne przechodzi do drugiego etapu konkursu, który
odbędzie się w siedzibie Firmy VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi.
5. Uczestnicy drugiego konkursu będą mieli za zadanie przygotować ozdobę świąteczną,
tj. udekorować ją według własnego uznania, zgodnie ze wskazaną tematyką w &4, przy
wykorzystaniu dostępnych technik oraz narzędzi przygotowanych na stanowiskach
w Firmie VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi.
6. Termin i czas rozpoczęcia drugiego etapu to 16 października 2017 r. o godz. 8:45
(uczniowie w I kategorii) i o godz. 10:45 (uczniowie w II kategorii). Osoby, które
przybędą po wyznaczonym godzinie będą wyeliminowane z udziału w konkursie.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy
zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione
nazwiska autorów prac.
8. Firma VITBIS Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć niezbędne elementy do
przeprowadzenia konkursu (półproduktu, narzędzia oraz przybory do ozdabiania).

9. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 3 bombki do ozdobienia w czasie jednej
godziny. Po upływie tego czasu, do niego będzie należała decyzja, która bombka będzie
oceniana przez jury.
10. Szkoła powinna zgłosić swojego przedstawiciela do dnia 10 października 2017 r.
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi, Al. Miła 18 na załączniku nr 1. Po
upływie tego terminu udział uczniów w drugim etapie, nie będzie możliwy.
11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
12. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922) – załącznik 2.
13. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na publiczne wykorzystanie
i rozpowszechnianie przygotowanych prac (w tym ich części) do celów promocyjnych
Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi i Firmy VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi
(w szczególności: na stronach internetowych Organizatora i jego Partnera, w mediach
społecznościowych, w publikacjach drukowanych w dowolnym nakładzie, podczas
prezentowania prac na wystawach w celu popularyzowania usługi poradnictwa
zawodowego) oraz na nieodpłatne przeniesienie własności prac na Organizatora.
§4
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje 3-osobowe jury powołane przez Organizatora
składające się z przedstawicieli:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi
- Firmy VITBIS Sp. z o.o. w Złotoryi
- Starostwa Powiatowego w Złotoryi
2. Jury pod uwagę weźmie:
 jakość wykonania i estetykę,
 oryginalność,
 zgodność z tematyką bożonarodzeniową.
3. Decyzje jury są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione za pośrednictwem dyrekcji szkół,
a następnie wychowawców klas do 20 października 2017 r.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Złotoryi (www.pup.zlotoryja.pl)
3. Wręczenie nagród nastąpi do 31 października 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Złotoryi
4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem Laureatów do miejsca
odbywania się II etapu konkursu, odebrania nagrody jak i innych kosztów poniesionych
przez Uczestników Konkursu.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrodę główną za zdobycie I, II i III miejsca na II etapie Konkursu
w obu kategoriach. Wszyscy Uczestnicy Konkursu II etapu otrzymają dyplomy
uczestnictwa.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.

§7
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki prowadzenia konkursu. Regulamin dostępny
jest na stronie internetowej www.pup.zlotoryja.pl oraz na fanpage’u Powiatowego Urzędu
Pracy w Złotoryi www.facebook.com/ZlotoryjaCAZ
Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późń. zm.).
Konkurs trwa od 11 września 2017 r.
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela doradca zawodowy
z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi – Anna Sarczyńska, tel. 76 8779 247.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone lub niekompletne
prace zgłoszone do konkursu, które powstały bez winy Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
W uzasadnionych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym
Regulaminie.

Organizator
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Złotoryja, dnia ……października 2017 r.

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej
Powiatowego Konkursu Plastycznego
pod Patronatem Honorowym Starosty Złotoryjskiego
zorganizowanego z okazji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
z dnia …… października 2017 r.
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Członek Komisji………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Członek Komisji………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w Regulaminie Konkursu,
następującym osobom:
I grupa – uczniowie klas 4-5 szkół podstawowych:
I miejsce: …………………………
II miejsce: ……………………………….
III miejsce: ………………………………….
II grupa – uczniowie klas 6-7 szkół podstawowych:
I miejsce: ……………………………….
II miejsce: …………………………………..
III miejsce: ……………………………………
Przewodniczący Komisji:

Członkowie Komisji:

……………………………

……………………….
………………………..

Lista Uczestników zgłoszonych do II etapu konkursu plastycznego w Firmie VITBIS Sp. z o.o.
w dniu 16.10.2017r. – I kategoria, klasy IV-V
Imię i nazwisko Uczestnika

Nazwa szkoły

Kod – oznaczenie pracy

Lista Uczestników zgłoszonych do II etapu konkursu plastycznego w Firmie VITBIS Sp. z o.o.
w dniu 16.10.2017r. – II kategoria, klasy VI-VII
Imię i nazwisko Uczestnika

Nazwa szkoły

Kod – oznaczenie pracy

