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Regulamin Konkursu 

„Spotkanie z pracodawcą: wczoraj – dziś – jutro” 

Edycja 2020 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Spotkanie z pracodawcą: 

Wczoraj – Dziś – Jutro”, zwanym dalej Konkursem. 

2. Celem Konkursu jest promocja tematyki rynku pracy wśród młodzieży. 

3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, zwana 

dalej Organizatorem. Adres biura Fundacji: Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 106B, 04-028 

Warszawa. 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć zawodowe szkoły ponadpodstawowe, mające siedzibę na 

terenie Polski, w tym szkoły branżowe I i II stopnia i technika kształcące młodzież. 

2. Szkoła reprezentowana jest przez grupę lub grupy uczniów realizujących zadania 

konkursowe. 

§ 3 

ETAPY KONKURSU 

1. Konkurs realizowany jest etapowo. 

a) Etap pierwszy: Grupa tworzy bohatera szukającego pracy. 

Warunki realizacji etapu: przygotowanie portretu bohatera (za pomocą grafiki, filmu, plakatu, 

opisu itp.) żyjącego na początku XX wieku. Należy uwzględnić: środowisko, kulturę, historię, 
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sposób na życie itd. Sugerowane formy pracy to np.: wykorzystanie dostępnych informacji 

pisanych, przeprowadzenie wywiadów, analiza zbiorów muzealnych. 

Rezultat: portret bohatera. 

b) Etap drugi: Grupa wprowadza bohatera na rynek pracy. 

Warunki realizacji etapu: zebranie informacji na temat opracowania aktualnych wytycznych 

CV oraz listu motywacyjnego. Przygotowanie tych dokumentów aplikacyjnych z 

uwzględnieniem warunków dotyczących czasów życia bohatera. Opisanie w pamiętniku 

doświadczeń bohatera związanych z poszukiwaniem pracy. 

Rezultat: Gotowe dokumenty aplikacyjne. 5 krótkich informacji z pamiętnika poszukiwania 

pracy. 

c) Finał: Spotkanie trzech pokoleń. 

Finał odbywa się z udziałem przedstawicieli Organizatora oraz gości zaproszonych przez 

szkołę i grupę. 

Warunki realizacji etapu: Przedstawienie bohatera i przygotowanych materiałów. 

Przygotowanie krótkiej prezentacji na temat poszukiwania pracy „wczoraj” i „dziś”. 

Inscenizacja rozmowy kwalifikacyjnej przez członków grupy. 

Rezultat: Podsumowanie etapów konkursu. Dyskusja z ekspertami o współczesnym rynku 

pracy. 

§ 4 

ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Każda szkoła potwierdza chęć uczestnictwa w konkursie do 14.02.20 r. – mailowo na adres 

konkurs@polprom.org.pl. Następnie formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie 

www.polprom.org.pl, należy wysłać do 2.03.20 r. na ten sam adres e-mail. 

2. Elementem formularza jest odpowiedź każdej z grup na pytanie „Czym będziecie kierować się 

szukając pracy w przyszłości?”. Maksymalna długość wypowiedzi to około 3000 znaków ze 

spacjami. 

3. Zgłoszenie do Konkursu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem. Na adres e-mail, 

wskazany w formularzu, Organizator prześle informacje o wynikach naboru zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby szkół biorących udział w Konkursie. 

Kryterium przyjęcia szkoły do Konkursu to ocena wypowiedzi na pytanie zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym.   

5. Kryteria oceny wypowiedzi: staranność, kreatywność, pomysłowość, oryginalność. 
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6. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba grup z danej szkoły. W skład grupy może 

wchodzić dowolna liczba uczniów. Formularz należy wypełnić osobno dla każdej z grup. 

7. Wraz z informacją o zakwalifikowaniu do Konkursu opiekunowie grup otrzymują 

harmonogram oraz instrukcję realizacji poszczególnych etapów Konkursu. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Od 14 lutego do 15 kwietnia 2020 roku grupy, wspierane merytorycznie i organizacyjnie 

przez Opiekunów, samodzielnie realizują poszczególne etapy Konkursu i przygotowują 

finałowe inscenizacje.  

2. Opiekunowie zgłaszają Organizatorowi poprzez wiadomość e-mail gotowość wszystkich grup 

do 20 kwietnia 2020 roku.  

3. Finałowy etap Konkursu odbywać się będzie w każdej szkole osobno. 

§ 6 

OPIEKUN GRUPY 

1. Każda szkoła wyznacza opiekuna grupy biorącej udział w Konkursie.  

2. Zadania opiekuna: 

 kontakt z Organizatorem, 

 dokumentacja pracy uczestników, 

 uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

od wszystkich uczestników Konkursu, zgodnie z wzorem przesłanym przez 

Organizatora, 

 poinformowanie o gotowości wszystkich grup, tj. zrealizowaniu dwóch pierwszych 

etapów Konkursu oraz przygotowaniu do realizacji etapu trzeciego (finału) do 20 

kwietnia 2020 roku. 

 udzielenie krótkiej informacji na temat formy przygotowanych materiałów przed 

przyjazdem Komisji Konkursowej, 

 uzgodnienie terminu etapu finałowego z Organizatorem, 

 organizacja finału Konkursu (tj. przygotowanie sali, zaproszenie dyrekcji itp.) 
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§ 7 

KOMISJA KONKURSOWA ORAZ ZASADY OCENY  

1. Prezes Zarządu Fundacji POLPROM powołuje Komisję Konkursową, w której skład wchodzą 

eksperci. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny poszczególnych etapów Konkursu biorąc pod uwagę: 

 oryginalność w podejściu do realizowanych działań, 

 kreatywność w realizowaniu poszczególnych etapów, 

 zgodność z założeniami Konkursu, 

 dodatkową inicjatywę związaną ze współpracą z innymi podmiotami. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w 

Konkursie niezbędny do przystąpienia przez grupę do Konkursu. 

3. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji 

publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 9 

NAGRODY 

1. Po przeprowadzeniu etapów finałowych w każdej ze szkół, Komisja Konkursowa wybierze 

maksymalnie trzech laureatów nagrody głównej.  

2. Wręczenie statuetek dla najlepszych szkół nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród 

pod koniec maja 2020 roku w Katowicach.  

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność przedstawiciela szkoły na uroczystości 

wręczenia nagród. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród lub 

wyróżnień. 
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§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wszelkie decyzje konkursowe podejmuje 

Organizator. 

 

 


