Regulamin Konkursu „Wyprawa na 3 K: kariera, kompetencje, kreatywność”

§ 1 Organizator
1. Organizatorem Konkursu „Wyprawa na 3 K: kariera, kompetencje, kreatywność”
jest Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego.
2. Celem Konkursu jest stworzenie uczniom możliwości pokazania własnej wizji
przyszłości i kariery zawodowej (drogi życiowej) oraz rozwój kreatywności.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każdy zainteresowany uczeń
ZSP nr 4 w Łowiczu.
§ 3 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w Konkursie jest indywidualny, całkowicie dobrowolny i odbywa się w trzech
kategoriach:


Praca pisemna w dowolnej formie literackiej (objętość pracy minimum 2 strony
formatu A 4),



Prezentacja multimedialna w dowolnym programie (minimum 15 slajdów),



Film – trwający od 5 do 10 minut.

2. Prace należy dostarczyć osobiście (prezentację multimedialną i film w formie
elektronicznej na płycie CD) w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2021r., do
Koordynatora

Szkolnego

Zespołu

Doradztwa

Zawodowego

–

pani

Janiny

Mierzejewskiej-Majcherek lub do biblioteki szkolnej (pani Anny Słomskiej).
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zsp4.lowicz.pl w terminie do
29 listopada 2021r.
4. Każdy uczeń może wziąć udział w jednej kategorii Konkursu: pracach pisemnych,
filmie bądź przygotować prezentację multimedialną.

§ 4 Kryteria oceny prac
1. Pod uwagę będzie brana wartość techniczna prezentacji i filmu oraz zgodność
z ustawą o zachowaniu praw autorskich, wkład pracy autora, pomysłowość oraz
wartość merytoryczna, zgodność treści z tematem pracy.
2. Jeśli chodzi o pracę pisemną pod uwagę będzie brana wartość merytoryczna,
oryginalność podejścia do tematu, zgodność treści z tematem pracy.
§ 4 Jury
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni
Laureatów.
2. Pełny skład Jury zostanie opublikowany na stronie www.zsp4.lowicz.pl
3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo
odwołania.
§ 4 Nagrody
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla Laureatów najciekawszych prac.
2. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy ZSP nr 4 w Łowiczu.
3. Nagrodami w Konkursie są:


Nagroda główna w kategorii praca pisemna: sponsorowana nagroda rzeczowa,



Nagroda główna w kategorii prezentacja multimedialna: sponsorowana nagroda
rzeczowa,



Nagroda główna w kategorii film: sponsorowana nagroda rzeczowa,



Wyróżnienia: sponsorowana nagroda rzeczowa.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej w związku
z niskim poziomem prac.
4. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymują dodatkowo cząstkową ocenę
celującą z Podstaw przedsiębiorczości lub innego pokrewnego przedmiotu.
§ 4 Prawa autorskie
1. Gotowe prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac
konkursowych w celach promocji.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Osoby, których prace nie będą samodzielne i nie spełnią wymogów Regulaminu
zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

