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REGULAMIN KONKURSU   

promującego Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 

I Mazowiecki Konkurs Szkolnictwa Zawodowego 

„Szkoła zawodowa = pewna praca”. 

 

ORGANIZATOR  I CEL KONKURSU 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie . Za kwestie techniczne odpowiada Wydział 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą przy ul. Młynarskiej 16, 

01 - 205 Warszawa. 

§ 2. 

Celem konkursu jest:   

1. Promocja szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.  

2. Upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych.  

§ 3. 

Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2.  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

§ 4. 

Konkurs prowadzony jest na obszarze województwa mazowieckiego i będzie trwał od 1 września 2012 r. do 31 października 

2012 r.  

§ 5. 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół zawodowych z wyłączeniem osób uczestniczących  w systemie kształcenia 

osób dorosłych. 

§ 6. 

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.  

§ 7. 

Prace mogą być realizowane przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, zgłoszenia prac do konkursu może dokonać 

właściwa dla uczniów szkoła zawodowa, w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako 

całości i nie podlega zwielokrotnieniu.  

§ 8. 

Indywidualni uczestnicy Konkursu mogą przesłać tylko jedną pracę / uczestniczyć w jednym zespole.  

§ 9. 

Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.  
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TEMAT I FORMA KONKURSU 

 

§ 10. 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu o tematyce promującej szkolnictwo zawodowe. 

1. Prace konkursowe powinny wpisywać się w cel konkursu i : 

a) wskazywać na pozytywne aspekty uczestniczenia w procesie edukacji zawodowej lub perspektyw związanych 

z ukończeniem edukacji zawodowej 

b) odnosić się bezpośrednio lub pośrednio do zawodu/zawodów, których uczą się autorzy prac 

c) wskazywać (jeżeli występują) obszary współpracy z przedsiębiorcami w zakresie praktycznej nauki zawodu 

d)  nie mogą zawierać słów i obrazów powszechnie uznanych za obraźliwe. 

2. Czas trwania filmu maksymalnie 5 minut, format: AVI, DVD, MPEG4  

3. Prace konkursowe mogą być realizowane w maksymalnie 3-osobowych zespołach. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

§ 11. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu i prawidłowo 

wypełnionej Karty zgłoszeniowej (przez szkołę i uczestnika).  

§ 12. 

Nadesłanie karty zgłoszeniowej i prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba/Zespół:   

- jest autorem/autorką/autorami załączonej pracy, 

- przyjmuje/przyjmują warunki Regulaminu Konkursu, 

- wyraża/wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 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.) 

- wyraża/wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych prac w dowolnym 

czasie i formie dla celów promocji Konkursu i szkolnictwa zawodowego na Mazowszu. 

Uczestnicy niepełnoletni dołączą do karty zgłoszeniowej pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w 

konkursie. 

§ 13 

Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą na nośniku np. płyta CD, DVD, pendrive  w siedzibie Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00 od poniedziałku  

do piątku od 10 września 2012r. do 31 października 2012r. z dopiskiem „Mazowiecki Konkurs Szkolnictwa Zawodowego".  

W przypadku wysłania pracy, decyduje data stempla pocztowego.  

§ 14 

Koszty wytworzenia i przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

 

JURY i NAGRODY 

§ 15. 

Prace będą oceniane przez 5 osobowe Jury w składzie określonym przez Organizatora.  

Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna odpowiednio miejsce I, II i III nie później niż do 20 listopada 2012 r. 
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§ 16. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: - zgodność przesłania zawartego w pracy z tematyką pracy 

określoną w Regulaminie Konkursu, wyrazistość przekazu, pomysłowość, kreatywność, plastyczne ujęcie tematu, 

oryginalność pracy.  

§ 17. 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagród nie później niż do dnia 1 grudnia 

2012 r. Dodatkowo lista nagrodzonych prac będzie umieszczona na stronach internetowych http://www.wup.mazowsze.pl/ 

oraz http://www.obserwatorium.mazowsze.pl  

§ 18. 

1. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: 

a) Za zajęcie I miejsca –talony o łącznej wartości  4.500,00zł, 

b) Za zajęcie II miejsca –talony o łącznej wartości 3.000,00 zł, 

c) Za zajęcie III miejsca –talony o łącznej wartości 1.500,00 zł, 

2. Dodatkowo JURY może przyznać  wyróżnienia. 

 

§ 19. 

Nagrody w formie talonów będą mogły być przeznaczone na sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, gry edukacyjne, 

pozycje książkowe  i nie mogą być wymieniane na żaden inny ekwiwalent.  

§ 20. 

W przypadku gdy, Laureat nie będzie mógł odebrać nagrody podczas uroczystości wręczenia nagród, nagroda będzie do 

odebrania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nie później niż do dnia 31 grudnia 2012r. osobiście lub 

przez osobę upoważnioną. 

 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

§ 21. 

Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim 

oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.  

§ 22. 

Prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystane przez Organizatora w  Internecie i telewizji. Organizator każdorazowo 

będzie podawał w przekazywanej informacji nazwisko autora/ nazwiska autorów wykorzystanych prac. 

§ 23. 

Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu na jej nieodpłatną częściową lub 

całościową publikację lub przekazanie osobom trzecim.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24. 

Niniejszy konkurs nie jest "grą losową' w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 

poz. 1540, z późn. zm.).  

§ 25. 

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Warszawie –http://www.wup.mazowsze.pl/" oraz przesłane do Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.  

http://www.wup.mazowsze.pl/
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§ 26. 

Regulamin Konkursu dostępny jest także w Wydziale Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy , a szczegółowe 

informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (022) 578-44-11 lub (22) 578-44-17.  

§ 27. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów.  

§ 28. 

Organizator pokryje ze środków własnych koszty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.  

§ 29. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami 

Konkursu.  

§ 30. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.  

 


