
 

KONKURS 

„Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia” 

czyli 

Jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości/Co chciałbym/chciałbym umieć robić w przyszłości? 

Regulamin konkursu 

Organizator  Organizatorem konkursu są w partnerstwie Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Sieradzu i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu 
 

Cele konkursu  Konkurs został zaplanowany jako wsparcie przedszkoli i szkół w zakresie 
kształtowania umiejętności preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego.  
Jego cele to:  

 rozwijanie zainteresowań zawodowych dzieci i młodzieży 

 pobudzenie twórczej wyobraźni 

 rozwijanie umiejętności artystycznych 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-
komunikacyjną 
 

Uczestnicy konkursu Dzieci edukacji przedszkolnej, uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, 
poddębickiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego. 
W przypadku uczniów niepełnoletnich przedszkole/szkoła wyznacza nauczyciela - 
opiekuna konkursu do współpracy z rodzicami i organizatorem. 
 

Wymagania 

konkursowe 

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę zgodną z tematem konkursu w swojej 
kategorii wiekowej. 
W zależności od kategorii wiekowej uczestnicy wykonują: 
 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – pracę plastyczną w dowolnej technice 
i formie plastycznej - płaskiej bądź przestrzennej (malarstwo, rysunek, grafika, 
rzeźba, collage, wycinanka i inne).  
Prace plastyczne należy sfotografować, w przypadku pracy płaskiej 1 zdjęcie, a 
pracy przestrzennej 3 do 5 zdjęć dających obraz całości.  
Zdjęcia prac należy przesłać na adres e-mailowy: wodn@wodnsieradz.edu.pl 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (skan). 
 
Klasy IV-VIII - pracę plastyczną w dowolnej technice i formie plastycznej - płaskiej 
bądź przestrzennej (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, collage, wycinanka i inne) 
oraz krótki opis, do 1/2 strony A 4 (uzasadnienie wyboru zawodu lub 
umiejętności), motto lub inny uzasadniający wybór komentarz. 
Zdjęcia prac i opisy w formacie .pdf należy przesłać na adres e-mailowy: 
wodn@wodnsieradz.edu.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (skan). 
 
Szkoły ponadpodstawowe – uczestnicy piszą esej w języku polskim lub nagrywają 
film telefonem komórkowym. 
 
Esej – tekst objętości maksymalnie dwóch stron znormalizowanego maszynopisu, 
tj. 1800 znaków ze spacjami na stronę A 4, czcionka Times New Roman 12. 



Dokument należy przygotować do przeslania w formacie .pdf. 
Prace należy przesłać na adres e-mailowy: wodn@wodnsieradz.edu.pl wraz 
z wypełnioną kartą zgłoszenia (skan). 
 
Film – maksymalny czas trwania filmu to 90 sekund. Dopuszczalna jest każda forma 
artystyczna (standardowy film, teledysk, animacja, itp.) praca ma być zapisana 
w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov, lub .avi.  
Filmy nagrane na płycie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy przesłać 
pocztą tradycyjną na adres WODN w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz 
z dopiskiem KONKURS lub złożyć w sekretariacie WODN w Sieradzu,  
ul. 3 Maja 7, w godz. 8.00-16.00  
 

Terminy Czas nadsyłania prac konkursowych: 15.02.2021 r. – 31.03.2021 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu do 16.04.2021 r. 
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej WODN 
w Sieradzu w dniu rozstrzygnięcia konkursu w zakładce aktualności. 
 

Kryteria oceniania Jury powołane przez organizatorów konkursu dokona oceny prac wg 
następujących kryteriów: 
• zgodność z tematem 
• czytelność przekazu 
• jakość wykonania 
• oryginalność 
Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach:  
 Edukacja przedszkolna 
 Edukacja wczesnoszkolna 
 Klasy IV-VIII 
 Szkoły ponadpodstawowe 
 

Nagrody W poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech 
miejsc oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.  
Dziesięć placówek, z których napłynie największa ilość prac zostanie nagrodzonych 
specjalnymi pakietami dotyczącymi doradztwa zawodowego oraz rozwoju 
zainteresowań dzieci i młodzieży. 
W puli nagród przewidziane są zestawy nagród, między innymi powerbanki, gry, 
piłki, materiały do tworzenia prac plastycznych. 
 

Prawa organizatora 
konkursu 

Wszystkie prace i zdjęcia prac biorących udział w konkursie pozostaną własnością 
organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 
Do każdej pracy konkursowej, należy dołączyć kartę zgłoszenia. Podpisanie karty 
jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich swoich prac na rzecz 
organizatora konkursu. 
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 
wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 
Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 
rozstrzygnięte polubownie. 
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 
W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian 
w regulaminie. 
 

Załączniki Karta zgłoszenia 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS Jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości?/Co chciałbym/chciałbym umieć robić 

w przyszłości? (Kartę należy wypełnić komputerowo lub pisemnie drukowanymi literami i podpisać) 

Kategoria pracy: praca plastyczna/esej/film (podkreślić właściwe)  

Dane uczestnika konkursu 

Imię i Nazwisko autora pracy:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu uczestnika Konkursu lub rodzica/prawnego opiekuna w przypadku autora 

niepełnoletniego: …………………..……………………………………………………………………………................................. 

Adres e-mail uczestnika konkursu lub rodzica/prawnego opiekuna: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa.......................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko nauczyciela - opiekuna uczniów zgłoszonych do konkursu (w przypadku uczniów 

niepełnoletnich): ....................................................................................................................................... 

E-mail kontaktowy: ................................................ Telefon kontaktowy: ……………………………………………. 

Oświadczam, że przesłana praca konkursowa jest mojego autorstwa i nie brała udziału w żadnym 
innym konkursie, posiadam do niej wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie. 
Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte 
w nim uregulowania. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej przeze mnie pracy 
konkursowej poprzez zaprezentowanie jej m.in. na stronie internetowej organizatora. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, e-mail przez 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00 – 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne 
i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
...................................................................................................................................................................  

Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku 
niepełnoletnich uczestników Konkursu 


