
REGULAMIN KONKURSU „Zawody przyszłości” 

§ 1
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie zwana dalej 
„Organizatorem”

§ 2
Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym uczących się w klasach I-III z 
terenu Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3
Cele konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości zawodowej u dzieci, rozwój wiedzy na temat zawodów 
oraz umiejętności  manualnych dzieci.

§ 4
Warunki uczestnictwa

1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej 
technice (wybranej przez dziecko) w formacie nie większym niż A4 (210mmx297mm.) prezentującej 
wymyślony przez dziecko zawód z przyszłości. 

2. Prezentowany zawód musi być zawodem jeszcze nieistniejącym, czyli takim , którego jeszcze nie 
ma, a może pojawić się w przyszłości (według dziecka)

3. Prezentowany zawód musi posiadać nazwę (nadaną i wymyśloną przez dziecko).

4. Prace prezentujące zawody już istniejące nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Prace plastyczne muszą być wykonywane indywidualnie, prace zespołowe nie będą brały udziału w 
konkursie. 

6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem pracy ponoszą uczestnicy konkursu. 

7. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych prac lub kopiowanie prac innych autorów.

8. Rodzic (opiekun prawny) oświadcza, że praca wykonana przez dziecko wykonana została 
samodzielnie, nie narusza praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do pracy.

9. Rodzic (opiekun prawny) przenosi prawa autorskie na Organizatorów konkursu – zezwalając na 
wykorzystanie prac w poniższym zakresie:
-  publicznego udostępniania w ramach wystawy prac konkursowych

- robienia zdjęć prac i ich publikacja na stronie internetowej Poradni

10. Rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na publiczne ujawnienie autora pracy (Imię i Nazwisko 
dziecka)

11. Do pracy należy dołączyć:

 - Opis zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr. 1)

 - Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2)

 - Zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 3)



§ 5
Terminy i warunki dostarczania prac

1. Konkurs trwa od 1 października do 30 listopada 2019 r.
2. Prace plastyczne należy dostarczyć (osobiście lub listownie) do siedziby organizatora – dopuszcza się 
zebranie większej ilości prac na terenie szkoły i dostarczenie ich (osobiście lub listownie) do Organizatora. 
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku wysyłki pocztą liczy się 
data stempla pocztowego.
3. Prace  przesyłane listownie powinny być zapakowane w nieprzeźroczystą kopertę z  adresem 
Organizatora – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie ul. Słowackiego 14 63-300 Pleszew z 
dopiskiem „Konkurs  Zawody przyszłości”

§ 6
Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , w skład 
której wchodzą przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie oraz osoby powołane 
do Komisji będący przedstawicielami instytucji kulturalnych. 
2. Praca plastyczna zostanie ocenione przez Komisję pod względem:
-  pomysłu na zawód przyszłości – w tym na nazwę zawodu i ewentualne zapotrzebowanie w przyszłości 
-  sposobu prezentacji i walorów artystycznych,
3. Komisja wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Premiowane nagrodami 
będzie zajęcie pierwszych trzech miejsc w dwóch kategoriach wiekowych : 
-  wychowankowie przedszkoli 
-  uczniowie klas I-III
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród 
specjalnych
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia 2019 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Pleszewie.


