
Regulamin konkursu “Zawodowa współpraca” 

1. Organizator 

1.1 Organizatorem konkursu i fundatorem nagród głównych jest Branżowa 
Szkoła I stopnia “Praktyk” w Wielogłowach z siedzibą w 33-311 Wielogłowy 
56, NIP 734-352-07-54, REGON: 122694181, zwany dalej “Organizatorem”. 

1.2 Patronem konkursu i fundatorem nagród pocieszenia jest  WIŚNIOWSKI 
S.K.A. Sp. z o.o. z siedzibą w 33-311 Wielogłowy 153, NIP: 734-35-13-091, 
REGON: 122453276, KRS: 0000431405, zwany dalej “Patronem konkursu”. 

1.3 Patronem merytorycznym konkursu jest CEDRiN Krystian Sroka 
z siedzibą w Jodłówka Wałki 152, 33-150 Wola Rzędzińska, NIP 8732739619, 
REGON 120466010. 

1.4 Wszelkie informacje na temat konkursu są zawarte na stronie internetowej  
konkursu: https://wieloglowy.szkolapraktyk.pl/zawodowa-wspolpraca oraz 
fanpage’u konkursu: facebook.com/zawodowa.wspolpraca. W razie pytań 
i wątpliwości kontakt z Pedagogiem Szkolnym tel. 791 746 351 lub Specjalistą 
ds. kształcenia zawodowego tel. 602 883 773. 

2. Cele konkursu 

2.1 Zapoznanie się z lokalnym rynkiem pracy w najbliższej okolicy szkoły. 

2.2 Doskonalenie umiejętności planowania pracy. 

2.3 Świadomość mocnych stron uczniów i wykorzystanie ich podczas pracy 
nad projektem. 

2.4 Zwrócenie uwagi na wartość kompetencji miękkich w życiu społecznym. 

2.5 Doskonalenie kompetencji miękkich, których wartość i znaczenie wzrasta 
w dobie dynamicznych zmian na rynku pracy. 

3. Uczestnicy konkursu 

3.1 Uczestnikiem konkursu jest  grupa licząca od 5 do 10 osób z klas 8. 
W grupie mogą być uczniowie z różnych oddziałów klas 8 tej samej szkoły. 
Opiekunem grupy jest szkolny doradca zawodowy. 



3.1 W konkursie mogą brać udział uczniowie i szkolni doradcy zawodowi 
ze szkół podstawowych z Nowego Sącza oraz gmin: Chełmiec, Gródek nad 
Dunajcem, Korzenna, Podegrodzie, Limanowa, Łososina Dolna, Iwkowa, 
Czchów. 

4. Zadanie konkursowe 

4.1 Konkurs polega na przygotowaniu filmu projektowego pt. „Firma tuż 
za rogiem” przedstawiającego rynek pracy z najbliższej okolicy (miejscowości) 
i zwrócenie szczególnej uwagi na firmy rodzinne, pracę rzemieślników 
w zapomnianych zawodach (szewc itp) oraz innowacyjne przedsiębiorstwa 
działające zdalnie. 

4.2 Grupa od 5 do 10 uczniów z klas 8 pod kierunkiem szkolnego doradcy 
zawodowego przygotowuje film projektowy przedstawiający rynek pracy 
z najbliższej okolicy. 

4.3 Przedmiotem Konkursu jest nagranie filmu projektowego pt. „Firma tuż za 
rogiem”. 

4.4 Film konkursowy nie może być dłuższy niż 45 minut i musi zawierać: 
- prezentację minimum 5 przedsiębiorstw, 
- wypowiedź każdego z uczniów na temat wykorzystania swoich 

mocnych stron podczas tworzenia projektu, 
- podsumowanie pracy nas projektem przez szkolnego doradcę 

zawodowego. 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie 

5.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu https://
wieloglowy.szkolapraktyk.pl/zawodowa-wspolpraca. 

5.2 Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 22 grudnia 2021 roku. 

5.3 Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5.4 Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do 
prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać 
ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub 



godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Uczestnik 
oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej 
prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach 
promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie 
konkursu). 

5.5 Na wykorzystanie wizerunku dziecka zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun 
prawny (Załącznik nr 1). 

6. Kryteria oceny prac 

6.1 Film w formie pliku mp4 lub mpeg wraz z oświadczeniami stanowiącymi 
załącznik nr 1 do regulaminu, osoba zgłaszająca (szkolny doradca 
zawodowy) przesyła na adres sekretariat@szkolapraktyk.pl przy pomocy 
WeTransfer do 1 kwietna 2022 r. (liczy się data przesłania pliku wraz 
z oświadczeniami). 

6.2 Jury konkursowe, w składzie V-ce Prezes Zarządu Firmy Wiśniowski 
Tadeusz Wiśniowski, Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia „Praktyk” 
w Wielogłowach Stanisław Mróz oraz Krystian Sroka Dyrektor Niepublicznej 
Placówki Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN, wyłoni trzy najlepsze projekty 
w terminie do 13 kwietnia 2022 roku (pierwsze, drugie, trzecie miejsce).  

6.3 Jury konkursowe oceniać będzie: 
- wartość merytoryczną projektu: zgodność projektu z tematem 

konkursu, spójną formę prezentacji pracy, 
- wartość artystyczną projektu: pomysłowość oraz kreatywność, 
- wartość techniczną projektu: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość 

dźwięku 
- zaangażowanie całego zespołu uczniowskiego, 
- wykorzystanie potencjałów drzemiących w każdym z uczniów (na 

podstawie listy 10 kompetencji miękkich wg Future of Jobs Raport 
World Economic Forum 2020. Kompetencje te zostaną przedstawione 
podczas lekcji pokazowej, którą przeprowadzi Organizator dla każdego 
zespołu klasowego zgłoszonego do konkursu.) 

6.4 Jury sporządzi protokół konkursu. 

6.5 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 kwietnia 2022 roku 
i zamieszczone na stronie internetowej konkursu. 



7. Nagrody  

7.1 Każdy zespół klasowy otrzymuje dyplom uczestnictwa. 

7.2 Każdy uczestnik otrzymuje drobny upominek o wartości do 30 zł brutto. 

7.3 Każdy doradca zawodowy otrzymuje upominek o wartości do 50 zł brutto, 
a doradcy zawodowi wygranych klas upominki o wartości 200 zł brutto. 

7.4 Szkoła, którą reprezentuje zwycięski projekt otrzyma grę szkoleniową 
rozwijającą kompetencję miękkie. 

7.5 Zwycięskie zespoły klasowe (trzy pierwsze miejsca) otrzymują nagrody: 
- za zajęcie I miejsca voucher na paintball o wartości 500 zł brutto plus 

wałówka, która pozwoli na zorganizowanie grilla na miejscu o wartości 
100 zł brutto, 

- za zajęcie II miejsca voucher do Parku Trampolin o wartości 450 zł 
brutto (dwie godziny skakania plus skarpetki antypoślizgowe), 

- za zajęcie III miejsca voucher do kina Helios w Nowym Sączu 
o wartości 240 zł brutto na wybrany film 2D. 

7.6 Ceny voucherów za trzy pierwsze miejsca odnoszą się do grup 10 
osobowych, jeśli osób w grupie będzie mniej, to cena voucherów będzie 
niższa, proporcjonalnie do liczby osób w grupie. 

7.7 Zespoły zwycięskie zostaną zaproszone na oficjalną galę wręczenia 
nagród w wyznaczonym terminie i miejscu (25 kwietnia 2022 roku w siedzibie 
Patrona Konkursu) jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to pozwoli. W 
przypadku gdy gala nie odbędzie się nagrody zostaną przekazane osobiście 
szkolnemu doradcy zawodowemu i wygranemu zespołowi klasowemu przez 
Organizatora. 

7.8 Podczas gali zostanie zaprezentowany zwycięski film konkursowy. 

7.9 Będzie możliwość zapewnienia transportu laureatom konkursu na galę 
wręczenia nagród po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1 Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty uczestnictwa 
w  Konkursie. 



8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie 
zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie 
internetowej Konkursu. 

8.3 Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych 
interpretacji rozstrzyga Organizator. 


