
REGULAMIN KONKURSU w ZSP Nr 2 w Bełchatowie  
 

„ Mój wymarzony zawód ” 
 

 

 

1. Cel Konkursu. 

1.1. Celem głównym Konkursu jest stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia 

własnych oczekiwań zawodowych z realiami i wymaganiami rynku pracy. 

1.2. Celami szczegółowymi Konkursu są: 

1.2.1. podnoszenie jakości i efektywności procesu przygotowania zawodowego 

uczestników; 

1.2.2. monitorowanie poziomu przygotowania młodzieży do oczekiwań rynku 

pracy; 

1.2.3. skuteczne motywowanie uczestników do podjęcia wyzwania – przystąpienia  

do konkursów, olimpiad rozwijających ich zainteresowania i zdolności; 

1.2.4. propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego 

młodzieży pewności i sprawności konkurencyjnej; 

1.2.5. kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ideą fair play – zachowania 

równych szans w zdrowej rywalizacji - umiejętności poczucia dumy i radości z 

odniesionego zwycięstwa, ale i godnego przyjmowania poniesionej porażki; 

1.2.6. systematyzowanie wiedzy teoretycznej i ogólnozawodowej w kontekście 

określonego zawodu; 

1.2.7. motywowanie do dalszej nauki i rozwoju zawodowego; 

1.2.8. wyrabianie w uczestnikach pożądanych cech takich jak: współpraca, 

kreatywność, konkurencyjność, wytrwałość, pracowitość, rzetelność; 

1.2.9. podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania ze stron 

internetowych; 

2. Organizatorzy Konkursu 

2.1. Organizatorami Konkursu są: 

2.1.1. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP wraz z jednostkami OHP w Bełchatowie 

2.1.2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie 

2.1.3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie 



3. Uczestnicy Konkursu. 

3.1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży Szkół Ponadpodstawowych z powiatu 

bełchatowskiego  

3.2. W Konkursie udział biorą zespoły max. 5 osobowe  

4. Warunki udziału w Konkursie. 

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4.2. Konkurs przebiega 1-etapowo. 

5. Organizacja Konkursu i kryteria oceny konkursowej. 

Konkurs obejmuje wykonanie przez grupę jednej pracy w formie PORTFOLIO 

ZAWODU oraz sprawdzenie jakości wykonanej pracy, poprawności przygotowania 

materiałów pomocniczych do wykonania zadania, ocenę estetyki i zgodności 

wykonywanej pracy z zadanym tematem, umiejętności prezentowania wykonanej 

pracy, itp.; 

6. Termin nadsyłania prac i sporządzenie listy imiennej uczestników. 

Materiał konkursowy z każdej szkoły należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą 

do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie do dn. 28.02.2020 roku, 

z podstawowymi danymi osobowymi uczniów (imiona  

i nazwiska, klasa), szkoły oraz osoby do kontaktu (wraz z numerem telefonu). 

7. Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostają do dyspozycji organizatorów 

konkursu, czyli ŁWK OHP i jednostki OHP w Bełchatowie, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Bełchatowie oraz ZSP nr 2 w Bełchatowie. 

8. Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników dn. 05.03.2020 roku.  

9. Wyniki konkursu z podstawowymi danymi laureatów zostaną umieszczone na 

stronach www organizatorów konkursu – na podstawie przekazanej zgody na 

wykorzystanie wizerunku prac dziecka – załącznik nr 1.   

 

Osoby do kontaktu: 

Małgorzata Świątek ZSP nr 2 w Bełchatowie, tel.  44 632 16  42 (wew. 36) 

Agnieszka Nagodzińska –Bociek PPP w Bełchatowie, tel. 44 632 28 74 

Beata Kilańczyk OHP w Bełchatowie, tel. 44 631 12 69 

 

 



 
ZAŁ ĄCZNIK NR 1                                                                    ......................................, dnia………………………….. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH  DZIECKA W 
KONKURSIE „ Mój wymarzony zawód”  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:  

a. wykorzystanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa  
i szkoła) w celu uczestnictwa w konkursie 
TAK / NIE  (właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółko) 

b. umieszczanie zdjęć z wizerunkiem dziecka podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz 
przynależnością do klasy i szkoły na stronie internetowej Administratora, profilu Facebook 
Administratora oraz korytarzach i salach lekcyjnych jako sylwetka uczestnika w konkursie  
TAK / NIE  (właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółko) 

c. umieszczanie  i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko podpisanych imieniem 
i nazwiskiem dziecka oraz przynależnością do klasy na stronie internetowej Administratora, profilu 
internetowym Facebook zarządzanym przez Administratora, korytarzach szkolnych i salach lekcyjnych 
oraz  w mediach w celu informacji  
i promocji szkoły.  
TAK / NIE  (właściwą odpowiedź zaznaczyć w kółko) 

  

 

Imię i nazwisko ucznia 

Imię i nazwisko  

rodziców /  

opiekunów prawnych*   

Czytelny podpis 

rodziców /  

opiekunów prawnych * 

 
  

*niepotrzebne skreślić 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów) jako 
administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. z 4.5.2016 r. L 
119/1.) zwanym dalej Rozporządzeniem RODO informuje Pana/Panią, iż: 

• podanie danych jest dobrowolne, 
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, w celu organizacji konkursu i  promocji wydarzenia jako działań 
dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów; 

• wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Arkadiusza Liguzińskiego nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e- mail:  
iod@pppbelchatow.bai.pl oraz pisemnie na adres Szkoły; 

• w przypadku wyrażenia zgody tylko i wyłącznie na przetwarzanie określone w pkt. a niniejszej klauzuli, 
dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora 
do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

• w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie określone w pkt. b i/lub c niniejszej klauzuli, 
odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nimi na stronie internetowej szkoły, profilu FB, 
na korytarzach i pracowniach szkolnych; 

• brak zgody na przetwarzanie danych określonych w pkt. a, jest równoznaczne z brakiem możliwości 
uczestnictwa dziecka w konkursie ; 

•  dane osobowe będą przechowywane do czasy wycofania zgody lub  przez okres niezbędny do 
osiągnięcia ww. celów; 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 


