REGULAMIN KONKURSU W RAMACH OTK
„MOJE IDEALNE CV”

I. Postanowienia ogólne
Konkurs „MOJE IDEALNE CV” „zwany dalej Konkursem, organizowany jest
w ramach zainteresowania uczniów tematyką rynku pracy. Celem konkursu jest
stworzenie własnego CV, pod kątem przyszłej pracy zawodowej.
1. Organizatorami Konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Opolu
2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora:
www.staszic.opole.pl
II. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie ZSZ im. St. Staszica
w Opolu
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora
3. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury Konkursu.
4. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w konkursie.

III. Terminarz Konkursu

1. Konkurs trwa od 5 października 2020r. do 19 października 2020 roku.
2. Ostatecznym terminem składania prac jest 19 października 2020 roku.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców odbędzie
się 23 października 2020 r w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
IV Zasady Konkursu
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1. Prace pisemne należy dostarczyć w podanym wyżej (pkt III/2),
w nieprzekraczalnym terminie: do gabinetu doradcy zawodowego - nr 12,
parter (CV- 1 strona A4, w koszulce lub teczce).
2. CV może być również przesłane w formie innej niż papierowa np.:
nagranie za pomocą telefonu komórkowego- jako forma autoprezentacji,
filmu, na adres jonczyk@staszic.opole.pl
lub wydruku (należy dostarczyć wydruk) – np.: baner, ulotka itp.

V. Przebieg oraz zasady prowadzenia Konkursu
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace konkursowe nie spełniające
klasyfikowane przez Komisję.
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4. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze poprawnie
merytorycznie i graficznie oraz przyzna nagrody.
5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych
wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez
Organizatorów.
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