
ZESPÓŁ PORADNI NR 1
SPECJALISTYCZNA PORADNIA ZAWODOWA

REGULAMIN KONKURSU
„ZOSTAŃ AUTOREM SWOJEJ KARIERY”

Promujący planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej.

ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU

§ 1
Organizatorem konkursu jest Specjalistyczna Poradnia Zawodowa w Lublinie.

§ 2
Cele konkursu:

1. Konkurs jako strategia wyzwalająca samodzielne planowanie własnej kariery oraz poszukiwanie sposobów realizacji
marzeń.

2. Wdrażanie uczniów do podejmowania wyborów edukacyjno-zawodowych.
3. Motywowanie uczniów do odkrywania talentów i rozwijania uzdolnień artystycznych.

TEMAT  I FORMA KONKURSU
  

§ 3
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie komiksu w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Tematyka pracy powinna:

 ukazywać plany lub marzenia autora dotyczące jego kariery zawodowej.
 pokazywać  kolejne  etapy  realizacji  i  wyobrażenia  tego,  jak  będzie  wyglądała  jego  ścieżka  rozwoju  edukacyjno-

zawodowego.
 praca może zawierać element humorystyczny

3. Komiks papierowy: może mieć dowolną formę, np. albumu, rysunku, kolażu, itp. i być wykonany dowolną techniką, np.
rysunek, szkic, wydruk, itp.

4. Komiks elektroniczny: może mieć dowolną formę. Praca może być wykonana w programie PowerPoint lub Impress. Jeżeli
będzie stworzona w innym programie niż wyżej wymienione, plik zawierający komiks musi zostać wyeksportowany do
formatu PDF. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, praca nie będzie podlegała ocenie. Zgłaszana
praca powinna być umieszczona na płycie CD.

5. Każda praca konkursowa musi mieć nadany tytuł. 
6. Zawartość pracy nie może naruszać prawa ani być plagiatem.

§ 4
Wybór formy pracy konkursowej jest dowolny.

ORGANIZACJA KONKURSU

§ 5
Konkurs jest prowadzony na terenie miasta Lublin.

§ 6
Terminy konkursu:

 rozpoczęcie konkursu 17 października 2016 r.
 prace należy składać do 21 listopada 2016 r. 
 Jury dokona oceny nadesłanych prac nie później niż do 1 grudnia 2016 r.
 ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2016 r.
 zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się nie później niż do 19 grudnia 2016 r.

§ 7
Konkurs  -  „Zostań  autorem  swojej  kariery”  jest  otwarty  dla  wszystkich  uczniów  szkoły  podstawowej,  gimnazjum  oraz  szkół
ponadgimnazjalnych.

§ 8
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W konkursie biorą udział prace realizowane samodzielnie, wykonane pod kierunkiem nauczyciela,  podpisane przez nauczyciela i
opatrzone pieczątką szkoły.  

§ 9
Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać właściwa dla ucznia szkoła. Jedna osoba może przygotować tylko jedną pracę, ilość prac
przesłanych ze szkoły nie jest ograniczona.

§ 10
Udział w konkursie jest dobrowolny.

§ 11
Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronach internetowych: Specjalistycznej Poradni Zawodowej w
Lublinie (www.zp1.lublin.pl) 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 12
1. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia przez szkołę i przekazanie jej razem z pracami do
Specjalistycznej Poradni Zawodowej przy ulicy Magnoliowej 8. 
2. Zgłoszenie pracy do konkursu przez szkołę jest równoznaczne z udzieleniem zgody rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika
konkursu na jego udział w konkursie.
3.  Prace  zgłoszone  do  konkursu  nie  będą  zwracane,  przechodzą  na  własność  Organizatorów  i  mogą  być  wykorzystywane  bez
ograniczeń nieodpłatnie.

§ 13
Prace należy składać w terminie do 21 listopada 2016 r. pod adresem:

Specjalistyczna Poradnia Zawodowa w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, tel. (81) 747 -35- 26, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, w sekretariacie placówki.

JURY I NAGRODY

§ 14
Prace będą  oceniane przez  Jury w składzie określonym przez Organizatorów.

§ 15
Jury  dokona  oceny  nadesłanych  prac  oraz  przyzna  wyróżnienia.  Nagrodą  główną w konkursie  jest  publikacja  pracy  na  stronie
internetowej Specjalistycznej Poradni Zawodowej.

§ 16
Ocena będzie dokonana wg następujących równoważnych kryteriów:

1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Oryginalne i interesujące ujęcie tematu. 
3. Estetyka formy przekazu. 

§ 17
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem szkoły. Wyniki będą podane również na stronie internetowej
Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie.

§ 18
Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów.
2. Zmian w niniejszym regulaminie.
3. Opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów.  

Organizator:
Dyrektor SPZ w Lublinie

Anna Morow
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http://www.zp1.lublin.pl/

