
                 
 

          Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 

 

Regulamin małopolskiego konkursu
Mam Zawód. Mam Fantazję

 
 
 

§1
 

ORGANIZATOR KONKURSU
 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział 
Kształcenia Zawodowego. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 

§2
 

TEMATYKA I CELE KONKURSU
 

1. Temat konkursu brzmi: Mam Zawód. Mam Fantazję.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, filmu, fotografii 

lub kabaretu, które w ciekawy i atrakcyjny sposób przedstawiać będą zajęcia 
realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce”, w kontekście korzyści płynących z uczestnictwa uczniów  
w projekcie, nauki konkretnego zawodu, a także ze współpracy przedsiębiorców 
ze szkołami zawodowymi w ramach ww. projektu.

3. Celem konkursu jest:  
a. promocja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,
b. promocja kształcenia zawodowego,
c. ukazanie korzyści płynących z powiązania oferty szkoły z wymaganiami rynku 

pracy,
d. zachęcenie pracodawców do współpracy ze szkołą i do zwiększenia liczby 

uczniów przyjmowanych na praktyki.
4. Organizator zakłada wykorzystanie nadesłanych prac w organizowanych przez 

niego kampaniach promujących projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce”.
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§3
 

KATEGORIE KONKURSU
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
a. PLAKAT – np. pokazujący korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo  

w zajęciach dostępnych w ramach projektu, promujący współpracę szkół  
z pracodawcami lub zachęcający uczniów do udziału w 
projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,

b. FILM – np. nakręcenie filmu z realizacji zajęć w ramach projektu, 
pokazanie pracy uczniów z mistrzem danego zawodu lub praktyk (wizyt 
zawodoznawczych) w przedsiębiorstwach,

c. FOTOGRAFIA – np. zdjęcie z realizacji zajęć w ramach projektu - 
przedstawienie wyników pracy lub współpracy uczniów podczas procesu 
tworzenia,

d. KABARET – np. przedstawienie współpracy pomiędzy mistrzem a uczniem  
w nauce danego zawodu lub trudności na jakie napotykają uczniowie  
w procesie kształcenia.

Prace w ww. kategoriach powinny zawierać odniesienie do zajęć realizowanych  
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

 
2.Organizator dopuszcza możliwość składania prac zbiorowych w trzech 

kategoriach: 
● PLAKAT maksymalnie 2 twórców,
● FILM  maksymalnie 6 twórców*,
● KABARET maksymalnie 5 twórców*.

Za twórcę uznaje się ucznia wpisanego do karty zgłoszeniowej jako autora lub 
współautora pracy.

 
 

§4
 

WARUNKI UCZESTNICTWA
 

1. Warunkiem zgłoszenia ucznia do konkursu jest jego udział w kursach, 
szkoleniach lub innych formach wsparcia realizowanych w ramach 
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz nadesłanie 
prac  
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i dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu. 
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2. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub niezwiązane z tematyką określoną  

w §2 podlegają odrzuceniu.
3. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację przez ucznia wszystkich jego 

postanowień.
 

 
 
 

§5
 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
 

1. Prace konkursowe należy składać od 16 maja do 14 października 2011 roku. 
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane, niezależnie od daty 
stempla pocztowego.

2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Wydział Kształcenia Zawodowego
ul. Racławicka 56 
30 – 017 Kraków
 

lub dostarczyć osobiście na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Wydział Kształcenia Zawodowego
ul. Lubelska 23, Kraków
pokój nr 8

 
3. Każdy uczestnik może być autorem lub współautorem nie więcej niż dwóch prac 

w każdej z kategorii. 
4. Każda praca powinna być dostarczona w formie elektronicznej na nośnikach 

CD lub DVD. Ponadto w kategoriach: PLAKAT i ZDJĘCIE wymagany jest jeden 
egzemplarz pracy w formie papierowej, zgodnie z § 7 pkt.1 oraz 3 niniejszego 
Regulaminu.

5. Każdą pracę w formie papierowej oraz każdy nośnik CD lub DVD należy opisać 
w następujący sposób: kategoria konkursu, imię i nazwisko autora/autorów.

6. Uczestnik ma prawo wycofać swoje zgłoszenie wyłącznie w okresie naboru prac 
konkursowych tj. do 14 października 2011 roku.

7. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
8. Łącznie z pracą należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe, tj.:
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a. kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1. 
W przypadku prac zbiorowych, wszyscy Autorzy danej pracy powinni być 
wskazani na jednej karcie zgłoszeniowej.
W sytuacji gdy Autorzy uczęszczają do różnych szkół każdy z nich powinien 
uzyskać zgodę, w formie podpisu na karcie zgłoszeniowej, Dyrektora swojej 
szkoły oraz Lidera projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego  
w Małopolsce” ze swojej szkoły. Jednocześnie w sytuacji gdy autorzy 
uczęszczają do różnych szkół dopuszcza się możliwość, aby opiekun pracy 
był wyznaczony tylko przez jedną z tych szkół.

b. w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie opiekuna prawnego 
o wyrażeniu zgody na udział w konkursie, według wzoru określonego  
w załączniku nr 2.
Do prac zbiorowych należy dołączyć indywidualne oświadczenie każdego  
z niepełnoletnich (w chwili zgłoszenia) członków grupy.

 
   

§6
 

WYMAGANIA TECHNICZNE
 

1. Wymagania techniczne w kategorii PLAKAT:
Praca może zostać wykonana w dowolnej technice, powinna być przesłana 
w wersji papierowej (minimalny format A3) i elektronicznej w formatach: .pdf lub 
 .jpg oraz .cdr lub .ai. 

2. Wymagania techniczne w kategorii FILM:
Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, 
wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną, lib dab, prezentacja itp.). Film 
powinien być nagrany na nośniku CD lub DVD w formacie .wmv lub .avi. Czas 
trwania  filmu nie może przekroczyć 5 minut.          

3. Wymagania techniczne w kategorii FOTOGRAFIA:
Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej o minimalnej 
rozdzielczości 1 MB a maksymalnej 7 MB oraz wersji papierowej wywołane w 
rozmiarze 15×21 błysk lub mat.

4. Wymagania techniczne w kategorii KABARET:
Kabaret powinien być zarejestrowany i nagrany na nośniku CD lub DVD  
w formacie .wmv lub .avi. Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 minut.          

 
 

§7
 

OCENA PRAC I NAGRODY
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1. Jury dokona oceny prac i ogłosi wyniki konkursu dnia 15 listopada 2011 r. 
2. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu oraz lista nagrodzonych prac zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.zawodowa-
malopolska.pl w module dla młodzieży w zakładce Konkurs oraz na stronie 
głównej w wydarzeniach.

3. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Szkolnictwa Zawodowego,  
w trakcie której Laureaci i osoby wyróżnione zaprezentują swoje prace 
lub występy. Informacja o miejscu i terminie wręczenia nagród, zostanie 
opublikowana łącznie z wynikami konkursu. 

4.Skład osobowy Jury powołany będzie spośród pracowników Organizatora 
Konkursu oraz przedstawicieli pracodawców i instytucji rynku pracy. Imienny 
skład osobowy Jury podany zostanie na stronie internetowej Organizatora w dniu 
zakończenia naboru prac konkursowych tj. 14 października 2011 r w zakładce 
dotyczącej konkursów.
 

5. Prace spełniające wymogi formalne wskazane w § 4 i 5, zostaną ocenione przez 
Jury według następujących kryteriów: 

a. zgodności z tematyką konkursu (§2, pkt. 1-2 niniejszego Regulaminu),
b. stopnia realizacji celów Konkursu (§2, pkt 3 niniejszego Regulaminu),
c. treści pracy, 
d. atrakcyjności prezentowanej formy, 
e. twórczego podejścia do tematu,
f. estetyki i jakości pracy.

W każdym z ww. kryteriów Jury przyzna od 0 do 10 punktów. Maksymalna liczba 
punktów, które może uzyskać praca wynosi 60. Karta oceny pracy stanowi załącznik 
nr 3.

 
6. Jury przyzna nagrody w każdej z czterech kategorii za:

a. I miejsce w konkursie 
b. II miejsce w konkursie
c. III miejsce w konkursie

 
7.Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień w każdej z czterech 

kategorii Konkursu, jak również możliwość nieprzyznania nagród jeśli uzna, że 
prace nie spełniają wymaganych kryteriów.

8. Nagrodami w konkursie będzie m.in. sprzęt elektroniczny (kamery cyfrowe, 
odtwarzacze MP4 dotykowe, dyski zewnętrzne, odtwarzacze MP3/4).

9. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują 
Przewodniczący, członkowie Jury uczestniczący w posiedzeniu oraz Sekretarz.
Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega 
odwołaniu.

10.Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 
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pieniężny, jak również nie można przenieść prawa do otrzymania nagrody na 
osoby trzecie. 
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11.Osoba nagrodzona zobowiązana jest do osobistego odbioru nagrody 
i pisemnego potwierdzenia tego faktu. W przypadku braku możliwości odbioru 
osobistego, nagrodę odbiera nauczyciel wskazany jako opiekun w karcie 
zgłoszeniowej, dyrektor szkoły lub szkolny Lider projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce” w miejscu i terminie wskazanym przez 
Organizatora.

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez 
laureatów Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. 

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani 
nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy 
zgłaszać do producenta lub sprzedawcy.

 
 

§8
 

DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE
 
1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych 
celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich 
poprawiania. 
 
 

2. W przypadku gdy na zgłaszanych pracach widnieją rozpoznawalne wizerunki 
osób, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie, 
publiczną prezentację i upowszechnianie plakatu, fotografii, filmu lub kabaretu  
i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

3. Zgłoszenie do Konkursu plakatu, fotografii, filmu lub kabaretu jest równoznaczne 
z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa 
osobiste i majątkowe do tych prac i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za 
naruszenie tych praw.

4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie  
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób 
trzecich, autorzy pracy pokryją wszelkie koszty wynikające z roszczeń takich 
osób.

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez 
Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i upowszechnianie pracy, 
jej fragmentów lub zawartych w niej motywów w kampaniach promocyjnych 
realizowanych przez Organizatora, bez ograniczeń co do czasu, terytorium i pola 
eksploatacji. 
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§9
 

ROLA SZKOŁY
 

1. Każda praca powinna być przygotowana przez Autora/Autorów pod opieką 
Opiekuna Pracy.

2. Za Opiekuna Pracy uznaje się nauczyciela, który będzie wspierał uczniów  
w realizacji pracy oraz wyrazi zgodę na opiekę nad Autorem/ Autorami 
pracy zarówno w trakcie procesu twórczego, jak i w przypadku zaproszenia 
do udziału Gali Szkolnictwa Zawodowego.

3. Lider projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 
w szkole, do której uczęszcza uczeń wskazany w karcie zgłoszeniowej, 
odpowiedzialny jest za zweryfikowanie jego uczestnictwa w projekcie 
(w oparciu o „Deklarację uczestnictwa w projekcie”) oraz za poprawne 
i zgodne ze stanem faktycznym, wypełnienie Karty zgłoszeniowej konkursu 
w części dotyczącej wskazania formy wsparcia, w której uczeń bierze lub brał 
udział. 

4. Na Karcie zgłoszeniowej wymagane są podpisy: Dyrektora szkoły, Opiekuna 
Pracy, Lidera projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

5. Nauczyciele wskazani w karcie zgłoszeniowej, jako Opiekunowie autorów 
prac, otrzymają zaświadczenia o przygotowywaniu uczniów do konkursu.

 
 
 
 
 
 

§10
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy zatrudnieni w 
projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz ich krewni 
w pierwszej linii.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Rozwoju Gospodarczego 
Wydział Kształcenia Zawodowego
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          Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 

nr telefonu: 12/633 68 65 (wew.130, wew.135)
E-mail: ksok@malopolska.mw.gov.pl;
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia  
 

Organizator
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