
Regulamin konkursu 
MOJA ŚCIEŻKA ZAWODOWA 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, ul. Warszawska 
5a, 05-200 Wołomin, zwany dalej Organizatorem, przy współudziale Wydziału Edukacji 
i Kultury Powiatu Wołomińskiego, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. 

2. Konkurs jest organizowany pod patronatem Starosty Wołomińskiego – Patron. 
3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs „MOJA 

ŚCIEŻKA ZAWODOWA”. 
II. Przedmiot konkursu 

1. Przygotowanie trwającego do 4 minut filmu prezentującego własną wizję wyboru 
zawodu oraz rozwoju zawodowego.  

2. Nagranie może być opracowane w różnej formie z wykorzystaniem różnych środków 
wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja). Praca powinna być artystyczną 
wypowiedzią uczestników konkursu. 

III. Cele konkursu 
1. Uwrażliwienie młodzieży na sprawy związane z wyborem zawodu oraz planowaniem 

ścieżki rozwoju zawodowego. 
2. Praktyczne zastosowanie umiejętności w zakresie autoprezentacji. 
3. Rozwijanie wśród młodzieży kompetencji cyfrowych. 

IV. Uczestnicy 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, uczniowie szkół ponadpodstawowych  

z terenu powiatu wołomińskiego, którzy składają prace na adres: 
konkurs@pup.wolomin.pl lub do siedziby ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin do dnia 
31.05.2022r. 

V. Nagrody 
1. Nagroda Specjalna Starosty Wołomińskiego. 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zapewnia nagrody za zajęcie I, II i III miejsca  

oraz wyróżnienia. 
VI. Warunki udziału w konkursie 

1. Prace składają  uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wołomińskiego. 
2. Praca zawiera autoprezentację ucznia, jego zainteresowania, planowany rozwój 

edukacyjny i zawodowy, ścieżkę kariery zawodowej, autorytety w zawodzie 
stanowiące źródło inspiracji, wizję własnej przyszłości zawodowej i miejsc pracy.   

3. Praca powinna mieć charakter spójny i chronologiczny pod względem podejmowanych 
działań i inicjatyw.  

4. Do każdej pracy, zgłoszonej do konkursu, musi zostać dołączony opis (np. na 
opakowaniu płyty lub w mailu czy pendrive) oraz oświadczenie stanowiące załącznik 
nr 1 do Regulaminu.  

5. Opis powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora z podaniem nazwy szkoły 
oraz zgodę na przetwarzanie danych ucznia do celów konkursu. W przypadku uczniów 
niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun uczestnika.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację filmiku   
i w tym celu wykorzystania wizerunku i przetwarzania danych osobowych uczestnika 
będącego dzieckiem lub podopiecznym rodzica/opiekuna,  zgodnie z oświadczeniem 
stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.   



7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.  
8. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
9. Prace nie podlegają zwrotowi.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 
konkursowych.  

11. Uczestnicy oświadczają, że wykonali pracę samodzielnie i praca nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora 
konkursu. Organizator nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, 
powielania, przetwarzania i rozpowszechniania dzieła, jaki stanowi praca konkursowa 
oraz publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie w publikacjach i artykułach prasowych 
dotyczących akcji. 

VII. Organizacja i przebieg konkursu. 
1. Uczestnik konkursu przesyła przygotowana przez siebie pracę do Organizatora 

konkursu na adres: konkurs@pup.wolomin.pl lub do siedziby ul. Warszawska 5a,                
05-200 Wołomin do dnia 31.05.2022r.  

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłania laureatów konkursu 
w terminie do 6 czerwca 2022 r.  

VIII. Ocena prac 
1. Organizator powoła Komisję Konkursową. 
2. Komisja Konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z warunkami konkursu, 

kreatywność, innowacyjność, oryginalność i pomysłowość. 
3. Organizator poinformuje laureatów mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu 

odbioru nagrody. 
4. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega kwestionowaniu. 

VIII. Terminarz 
1. Rozpoczęcie konkursu - dnia 10 maja 2022 roku. 
2. Termin przyjmowania prac upływa 31 maja 2022 roku.  
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 06.06.2022r. za pośrednictwem Internetu                              

tj. strony internetowej PUP w Wołominie  https://wolomin.praca.gov.pl oraz 
urzędowego fanpage PUP w Wołominie https://www.facebook.com/powurzdpracy, 
natomiast uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez 
Organizatora w odrębnym ogłoszeniu. 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia konkursu, 

odwołania akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu,                         

bez podania przyczyny. Informacja o zmianach zostanie podana na stronie 
internetowej Organizatora akcji (https://wolomin.praca.gov.pl/).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów lub wskazania ich większej 
liczby. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 758-02-67                               

lub mailowo, na adres: m.zubrowska-dudek@pup.wolomin.pl. 

http://www.facebook.com/powurzdpracy


 
Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Załącznik nr 1 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
I PRZETWARZANIE  WIZERUNKU DZIECKA/UCZNIA 

 
 

......................................................................... klasa ……………………. 
(imię i nazwisko ucznia - dziecka ) 

 
 

....................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa szkoły do której uczeń uczęszcza ) 

 
 

.................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 
Zgodnie  z  art. 81 ust. 1 Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994 r.  o  prawie  autorskim   

i  prawach pokrewnych  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam zgodę na wykorzystanie 

zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego  dziecka zarejestrowanych 

przekazanych przez dziecko – ucznia,  na potrzeby realizacji konkursu „MOJA ŚCIEŻKA 

ZAWODOWA” bez  konieczności  każdorazowego  ich  zatwierdzania.  Wyrażenie zgody 

jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać umieszczony  

w gablotach, kronikach Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, na stronie 

internetowej  oraz w  materiałach promujących, artykułach prasowych, organizatorów 

i współorganizatorów konkursu . 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie danych  osobowych mojego  dziecka,  w  tym  

imienia i  nazwiska w ramach organizacji konkursu, prezentacji wyników konkursu 

stronach  internetowych  organizatorów i współorganizatorów konkursu,   

w  materiałach  promujących, artykułach prasowych dotyczących konkursu   

w  gablotach  oraz kronikach Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.     

 

.......................................................................... 
(imię ̨i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 
…………………………………………………………….. 

(własnoręczny podpis ucznia pełnoletniego) 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmzyha4ts

