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 REGULAMIN II  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
 

DROGOWSKAZ 
pod honorowym patronatem 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
Piotra Całbeckiego 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Kujawsko  -  Pomorskie  Centrum  Edukacji  Nauczycieli we 
Włocławku. 

2. Adresatami Konkursu są nauczyciele, koordynatorzy wewnątrzszkolnych systemów 
doradztwa zawodowego oraz szkolni doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach 
i placówkach wszystkich typów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

3. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego Piotr Całbecki. 

4. Cele Konkursu wynikają  z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 
rok szkolny 2017/2018 - Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek oraz ze 
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 
2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi. 

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi 
zmianami; 

b) Uczestnikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach wszystkich typów z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego; 

6. Cele konkursu: 

a) ukazanie  działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach województwa 
kujawsko-pomorskiego; 

b) motywowanie do wprowadzania innowacyjnych metod realizacji doradztwa zawodowego w 
szkołach; 

c) promowanie dobrych praktyk w zakresie orientacji zawodowej uczniów. 
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II. Warunki udziału w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych oraz koordynatorów 
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego wszystkich typów szkół i placówek. 
 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opracowanie i przygotowanie prezentacji 
multimedialnej (max. do 20 slajdów lub 5 min); 

3. Pod pojęciem multimedia należy rozumieć wykorzystanie w prezentacji tekstu, obrazów 
statycznych, filmu i dźwięków. 

4. Prace konkursowe powinny dotyczyć podejmowanych w szkole działań edukacyjno-
zawodowych w ramach orientacji zawodowej i zawierać informacje dotyczące na przykład: 

a) realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

b) konkursów o tematyce zawodoznawczej, w których brali udział uczniowie szkoły/placówki, 

c) współpracy szkoły z pracodawcami, 

d) promowania na stronie internetowej szkoły/placówki działań w obszarze doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz informowanie o  sytuacji na rynku pracy, 

e)  wyposażenia szkoły/placówki w pomoce dydaktyczne i narzędzia diagnostyczne oraz sposoby 
ich wykorzystywania, 

f) udziału w przedsięwzięciach z zakresu orientacji zawodowej uczniów, 

g) organizacji inicjatyw prozawodowych na terenie szkoły, tj. wycieczki do zakładów pracy, 
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

h) współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami, 

i) uczestnictwa w programach fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji realizujących 
zagadnienia doradztwa zawodowego, 

j) współpracy  z rodzicami w zakresie orientacji zawodowej uczniów. 

5. Prace konkursowe w formie nośnika elektronicznego (płyta CD, DVD) wraz z kartą zgłoszenia 
(załącznik 1) i oświadczeniem (załącznik 2)  uczestnicy dostarczają osobiście lub za 
pośrednictwem poczty, w terminie do 13 kwietnia 2018 r. na adres:  

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 

87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A 

Z dopiskiem: Konkurs „DROGOWSKAZ” 

 

6. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu nadesłanej pracy, jeżeli nośnik jest 
uszkodzony. 
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III. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursu w skład której wchodzi trzech 
przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji nauczycieli we Włocławku, 
przedstawiciel Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz 
przedstawiciel pracodawców regionu. 

2. Kapitułę festiwalu powołuje Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we 
Włocławku. 

3. Kapituła obraduje w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we 
Włocławku. 

4. Kapituła dokonuje oceny nadesłanych prezentacji multimedialnych według następujących 
kryteriów:  

a) zakres merytoryczny pracy( minimum 3 działania z listy ujętej w punkcie II.4), 

b) innowacyjność rozwiązań, 

c) jakość opracowania graficznego . 

5. Protokół obrad Kapituły stanowi podstawę do przyznania nagród. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 kwietnia 2018 r. 

8. Informacje o wynikach Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora i 
Urzędu Marszałkowskiego. 

9. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy.  

10. Laureaci  pierwszych  trzech  miejsc  i autor pracy wyróżnionej otrzymują nagrody rzeczowe. 

I miejsce – laptop 

II miejsce – czytnik e-book 

III miejsce – dysk zewnętrzny 

Wyróżnienie – powerbank  

11. Autorzy nagrodzonych prac przedstawią swoje prezentacje na spotkaniu podsumowującym  
konkurs, o czym zostaną poinformowani przez Organizatora. 

12. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora przesłanych 
materiałów z zamieszczeniem imienia i nazwiska autora. 
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IV.  Uwagi organizacyjne:  

1. Za przebieg  Konkursu  ponosi  odpowiedzialność  Organizator.  

2. Koszty podróży uczestników pokrywają jednostki delegujące.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

4. Uczestnik Konkursu potwierdza, że nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora. 

5. W przypadku, gdy praca dostarczona przez Uczestnika Konkursu należy do osoby trzeciej, 
(wbrew zapewnieniom Uczestnika Konkursu o nienaruszaniu praw osób trzecich), Uczestnik 
Konkursu zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora z obowiązku pokrycia wszelkich 
roszczeń, szkód i strat, nie wyłączając kosztów obsługi prawnej. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. 

7. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela koordynator:                                           
Agata Antkowska telefonicznie:  (0  -54)  2313342 wew. 40 lub pod  adresem  mailowym:  
a.antkowska@cen.info.pl  
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