W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA
KARIERY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM Z ZAKRESU DORADZTWA
ZAWODOWEGO
„JA NA RYNKU PRACY. MOJE TALENTY I MOJE
KOMPETENCJE”
ORGANIZATOR: POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE
REGULAMIN KONKURSU:
CELE KONKURSU:
- zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości;
- kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych stron;
- rozbudzanie aspiracji zawodowych;
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji;
- popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery;
- uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących ciekawe zawody;
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz szkół
średnich powiatu jaworskiego.
PRACE KONKURSOWE:
ZAKRES TEMATYCZNY FOTOGRAFII KONKURSOWYCH POWINIEN DOTYCZYĆ
PASJI, ZAINTERESOWAŃ, HOBBY UCZNIA, JAK RÓWNIEŻ ROZWOJU
ZAWODOWEGO l PLANOWANIA KARIERY.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie fotografii formatu
15 cm x 21cm, na jeden z wybranych tematów:
- „Moja przyszłość zawodowa”;
- „Moje pasje a rynek pracy w przyszłości”
2. Każde zdjęcie ma być zatytułowane, wraz ze wskazaniem wybranego tematu, na
osobnej kartce,
3. Pracę należy wykonać indywidualnie,
4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową.
5. Do każdej pracy powinna być załączona metryczka zawierająca następujące
dane:
- imię i nazwisko autora pracy, klasa i nazwa szkoły;
3. Przebieg konkursu:
- Konkurs rozpoczyna się 26.09.2017 r. a kończy się 18.10.2017 r.
- Prace konkursowe należy składać w sekretariacie PORE Jawor ul. Piłsudskiego 11
4. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej.
5. Komisja będzie oceniać:
- merytoryczny przekaz treści,

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26.10.2017 r.
7. Dla laureatów przewidziane są nagrody.
8. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez
organizatora.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora
konkursu i mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na
terenie szkoły i innych placówek oświatowych.
ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

