Zespół Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdniku
KONKURS : "Zawodowy strzał w 10"
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą
"Zawodowy strzał w 10".
Organizatorem konkursu "Zawodowy strzał w 10" jest Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdniku mieszczący się przy ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik,
określany w dalszej części regulaminu jako Szkoła.
1.
Cele konkursu:
Celem nadrzędnym konkursu "Zawodowy strzał w 10" jest promocja kierunków kształcenia
w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.
Konkurs daje uczniom możliwość poznania kierunków w kształceniu zawodowym, a
szczególnie zawodów i kwalifikacji, których zdobycie powoduje bardzo duże szanse na
podjęcie pracy zawodowej, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Celem konkursu jest propagowanie kształcenia zawodowego, wszystkie zawody i
kwalifikacje jakie można uzyskać w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
należą do sektora usług – działu gospodarki, który ma największy udział w zatrudnieniu we
wszystkich najbardziej rozwiniętych państwach na świecie.
2.
Opis konkursu:
W konkursie "Zawodowy strzał w 10" mogą wziąć udział uczniowie, którzy w roku
szkolnym 2020/2021 ukończą naukę w klasie 8 Szkoły Podstawowej oraz zadeklarują chęć
podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, poprzez złożenie
odpowiedniej deklaracji zgodnej z wymogami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w
2021 roku w powiecie świdnickim, a także podejmą naukę od 1 września 2021 roku i w dniu
1 października 2021 roku będą nadal uczniami Szkoły, zgodnie z jej statutem.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie "Zawodowy strzał w 10" jest złożenie osobiście w
sekretariacie Szkoły lub drogą pocztową pracy konkursowej w dowolnej formie: plastycznej
(technika dowolna) lub tekstowej (jako wiersz lub forma opisowa) lub muzycznej (piosenka
w formacie mp3) lub video (w formacie mp4) dotyczącej jednego z wymienionych
zawodów, które są w Szkole :

technik logistyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa


technik organizacji turystyki

kucharz
Praca powinna być podpisana: imię , nazwisko, ukończona szkoła podstawowa,
zadeklarowany kierunek Szkoły, a w przypadku deklaracji do więcej niż jednego zawodu
należy wpisać klasę pierwszego wyboru.

Wybór zawodu w pracy konkursowej nie musi być zgodny z deklarowanym wyborem
zawodu.
Każdy kandydat do Szkoły może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Pracy nie można
wykonać w grupie.
Przesłanie pracy przez Ucznia jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest on jego autorem
oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw
osób trzecich. Jest to jednoznaczne z tym, że praca jest wykonana przez ucznia samodzielnie
oraz nieskopiowana.
3.
Harmonogram konkursu i nagrody
Termin składania prac jest od 17 maja do 31 sierpnia 2021 roku.
Sekretariat jest czynny codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.30, a adres Szkoły
to:
Zespół Szkół Nr. 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
ulica Okulickiego 13
21-040 Świdnik,
tel: 81-751-23-94
e-mail: sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl
Wszystkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować w formie mailowej na adres
sekretariatu Szkoły wymieniony powyżej.
Laureat pierwszego miejsca otrzyma laptop ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
Do wyłonienia zwycięzcy Dyrektor Szkoły powoła we wrześniu 2021 roku sześcioosobową
Komisję zwaną dalej „Komisją Konkursową” w składzie :
a) Dyrektor Szkoły –jako przewodniczący komisji
b)przewodnicząca Rady Rodziców
c)dwóch nauczycieli Szkoły
d)dwóch uczniów Samorządu Szkolnego Szkoły
Powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Konkursowa w dniach 4-5 października 2021
roku wśród złożonych prac wybierze jedną pracę konkursową najtrafniej przedstawiającą
wybrany zawód, który można zdobyć ucząc się w Zespole Szkół nr1 im. C.K. Norwida w
Świdniku. Nagroda zostanie przyznana Uczniowi, którego pracę Komisja Konkursowa uzna
za najciekawszą. Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół, a Uczeń który zdobędzie
nagrodę pokwituje jej odbiór. Laptop nie podlegają wymianie na inny ani na jego
równowartość pieniężną.
4.
Uwagi końcowe
Prace konkursowe złożone w ramach konkursu "Zawodowy strzał w 10" stają się własnością
Szkoły i mogą być wykorzystane w akcjach promocyjnych Szkoły, włącznie z danymi
osobowymi, dlatego osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację pracy,
danych osobowych oraz swojego wizerunku na fotografii lub nagraniu w czasie odbioru
nagrody.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Ucznia o
zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w
Konkursie wyrażonych w Regulaminie.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471.)
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tego Regulaminu w
każdym momencie trwania konkursu.

