POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 64 55 340, (75) 64 64 370
sekretariatpce@interia.pl

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE”
I. Organizatorzy konkursu
1. Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy „Najlepszy uczeń w zawodzie” jest konkursem
skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych (typ technikum) z terenu powiatu
lubańskiego.
2. Konkurs jest realizowany w ramach zadań doradcy metodycznego ds. kształcenia zawodowego
przy PCE w Lubaniu.
3. Organizatorem i realizatorem konkursu jest PCE w Lubaniu.
4. Nadzór nad przebiegiem konkurs pełni Monika Połetek – doradca metodyczny ds. kształcenia
zawodowego.
5. Kryteria oceny oraz skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor PCE w Lubaniu
Anna Adamska.
II. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celem konkursu jest:
Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół powiatu lubańskiego.
Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności ponadprzedmiotowych.
Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.
Promowanie uczniów uzdolnionych w środowisku lokalnym.
Stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów.
Propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promowanie uczniów, nauczycieli i szkół
wspierających uzdolnienia.
Integrowanie młodzieży i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego.

III. Uczestnicy konkursu i opiekunowie
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych (typ: technikum) z powiatu
lubańskiego.
2. Z udziału w konkursie wyłączeni są uczniowie klas pierwszych.
3. Konkurs ma charakter indywidualny.
4. Uczeń wybiera swojego opiekuna merytorycznego, którym jest nauczyciel spośród grona
pedagogicznego w danej szkole. Opiekun merytoryczny wspiera ucznia w jego przygotowaniu do
konkursu.
5. Opiekun merytoryczny nie może być członkiem komisji konkursowej.
6. Opiekun merytoryczny dokonuje zgłoszenia do konkursu wg zasad opisanych w punkcie IV.

IV. Przebieg i harmonogram konkursu
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest przesłanie protokołu z eliminacji
szkolnych na formularzu załączonym do regulaminu (załącznik nr 1) w terminie do dnia 28 stycznia
2022 r.
2. Brak przesłania protokołu lub jego nieterminowe nadesłanie zgłoszenie uniemożliwia udział uczniów
w konkursie.
3. Protokół należy przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentu) na adres:
doradca.metodyczny.pceluban@interia.pl
4. Konkurs składa się z 2 etapów: eliminacji szkolnych i finału powiatowego.

5.
6.
7.

8.
9.

a) etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są w szkołach macierzystych
uczniów przez szkolne komisje konkursowe. Podczas eliminacji szkolnych uczniowie wykonują
dwa rodzaje zadań- teoretyczne oraz praktyczne. Eliminacje teoretyczne odbywają się w innym
terminie niż eliminacje praktyczne. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić w terminie
umożliwiającym sporządzenie i przesłanie protokołu najpóźniej do dnia 28 stycznia 2022 r. Do
etapu powiatowego przechodzą maksymalnie trzy osoby z każdego rodzaju technikum
posiadające największą liczbę punktów (suma punktów z eliminacji teoretycznych i eliminacji
praktycznych).
b) testy oraz zadania do etapu szkolnego przygotowują nauczyciele biorący udział w sieci
współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych Zawodowo i z pasją we
współpracy z doradcą metodycznym ds. kształcenia zawodowego, natomiast do etapu
powiatowego PCE w Lubaniu.
c) zestaw konkursowy teoretyczny na etapie szkolnym powinien się składać z 30 pytań
zamkniętych z czterem wariantami odpowiedzi (przy czym tylko jedna odpowiedź jest poprawna)
obejmujących zagadnienia ujęte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie oraz
treści ponadprogramowe. Czas na rozwiązanie części teoretycznej to 45 min.
d) zestaw konkursowy praktyczny na etapie szkolnym powinien zawierać zadanie do wykonania
składające się z 4 rezultatów obejmujących zagadnienia ujęte w podstawie programowej
kształcenia w danym zawodzie oraz treści ponadprogramowe. Czas na rozwiązanie części
praktycznej to 60 min.
e) etap II – finał powiatowy przeprowadzony będzie przez powiatową komisję konkursową
powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w terminie
umieszczonym w załączniku nr 2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju, etap
powiatowy może zostać przeprowadzony zdalnie lub stacjonarnie.
f) etap powiatowy polegać będzie na prezentacji projektu wykonanego przez uczniów
zakwalifikowanych do ścisłego finału. Projekt powinien zostać przygotowany według wytycznych
zawartych w załączniku nr 3. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie prace, które wcześniej nie
były zgłoszone do innego konkursu. Do przesłanych na etap powiatowy prezentacji (na adres:
doradca.metodyczny.pceluban@interia.pl) należy dołączyć dokumenty stanowiące załączniki do
niniejszego regulaminu tj. załączniki od nr 4 do nr 10. Termin nadesłania prezentacji wraz z
załącznikami podano w załączniku nr 2.
Oba etapy odbywają się osobno dla każdego typu technikum.
Przed przystąpieniem do etapu powiatowego uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację
szkolną lub ważny dokument tożsamości.
Miejsce etapu powiatowego: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Aleja Kombatantów 2. W
przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, organizator zastrzega sobie zmianę
formy finału ze stacjonarnej na zdalną.
Ocenę pokazów konkursowych dokonuje komisja konkursowa powołana przez przewodniczą komisji
konkursowej, którą jest Dyrektor PCE w Lubaniu Pani Anna Adamska.
Każdy z członków komisji konkursowej ocenia prezentację przygotowaną przez ucznia w skali
punktowej (z krokiem co 1 pkt.) w następujących kategoriach:

a. Wartość merytoryczna (max 10 pkt.)- ocenie podlegać będzie stopień, w jakim pokaz
wzbogaca wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie prezentowanych treści, fachowość
pokazu oraz jego atrakcyjność.
b. Sposób przygotowania i prowadzenia pokazu (max 10 pkt.)- ocenie podlegać będzie:
 kultura przekazu, sprawność jego przeprowadzenia i dostosowanie do odbiorców (ubiór,
podział zadań pomiędzy prezentujących, język, podsumowanie)
 różnorodność i atrakcyjność metod i środków przekazu, wkład pracy w przygotowanie
pokazu (prezentacja, efekty audiowizualne, efekty graficzne itp.).
10. O miejscu zajętym przez ucznia decyduje suma punktów zdobytych wg kryteriów określonych w pkt.
9 na podstawie oceny wszystkich jurorów. W przypadku równej liczby punktów, o zajętym miejscu
decyduje jury konkursu w drodze głosowania.
V. Wyniki
1. Finalistą konkursu jest uczeń uczestniczący w etapie powiatowym.
2. Laureatem konkursu jest uczeń, którzy zajmie w końcowej klasyfikacji konkursowej
I miejsce.
3. Laureat konkursu otrzyma imienne zaproszenie (adresowane na szkołę) na uroczystą Galę
Laureatów stanowiącą podsumowanie realizacji konkursów.
4. Wyniki eliminacji powiatowych będą opublikowane na stronie internetowej PCE w Lubaniu
www.pceluban.pl.

Załącznik nr 1

pieczęć szkoły

Lubań, dnia …………………….
Protokół przebiegu eliminacji szkolnych
POWIATOWEGO KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE”
w

....................................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
…………………………………………………………………………………………………
nazwa technikum
Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
przewodniczący

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

Do eliminacji szkolnych przystąpiło ogółem ……………….. uczniów.
Uwagi o przebiegu konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowie zgłoszeni do udziału w etapie powiatowym konkursu
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna
merytorycznego

1.

2.

3.

………………………………
/pieczątka i podpis Dyrektora szkoły/

Załącznik nr 2
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POWIATOWEGO KONKURSU
ZAWODOZNAWCZEGO DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE”
Nadesłanie protokołów z eliminacji szkolnych

najpóźniej do dnia 28.01.2022 r.

Nadesłanie prezentacji wraz z wymaganymi

najpóźniej do dnia 01.03.2022 r.

załącznikami
Terminy odbywania się etapu powiatowego w zależności od rodzaju technikum:

Technik hotelarstwa

04.04.2022 r. godz. 12:30

Technik żywienia i usług gastronomicznych

04.04.2022 r. godz. 13:30

Technik informatyk

05.04.2022 r. godz. 11:30

Technik reklamy

05.04.2022 r. godz. 13:30

Technik rachunkowości

11.04.2022 r. godz. 12:30

Technik pojazdów samochodowych

12.04.2022 r. godz. 11:30

Technik logistyk

12.04.2022 r. godz. 12:30

Technik elektryk

25.04.2022 r. godz. 12:30

Technik mechanik (CNC)

25.04.2022 r. godz. 14:00

Załącznik nr 3
WYTYCZNE DO WYKONANIA PROJEKTU NA ETAP POWIATOWY
POWIATOWEGO KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE”
Wytyczne ogólne dla wszystkich zawodów:
 Forma: prezentacja Microsoft Power Point, Canva, Google Slides, Prezi
 Liczba slajdów: maksymalnie 10
 Czas trwania pokazu: 10 minut
Zawartość projektów według zawodów:

Technik hotelarstwa

Projekt o nazwie Hotel na 6* powinien zawierać :
1. Nazwę, logo oraz kategorię obiektu
2. Krótką charakterystykę (lokalizacja,
atrakcje turystyczne w okolicy)
3. Dostępne na terenie hotelu usługi
dodatkowe
4. Procedurę obsługi gościa check-in i checkout
5. Ulotkę promującą hotel
6. Wybraną ofertę

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Projekt powinien zawierać prezentację
przedsiębiorstwa branży gastronomicznej.
Niezbędne elementy projektu to :
1. Nazwa i opis rodzaju usług
gastronomicznych
2. Nazwa firmy, logo, hasło reklamowe,
ulotka firmy/ ofertę
3. Wyposażenie zakładu gastronomicznego
4. Metody obsługi gości
5. Zasady kalkulacji i rozliczania usług
gastronomicznych
6. Projekt zakładu: zaplecza
gastronomicznego i części usługowej
7. Organizacja produkcji gastronomicznej

8. Przestrzeganie zasad i norm planowania
żywienia
9. Marketing i dystrybucja usług
gastronomicznych
Technik informatyk

Projekt powinien zawierać prezentację strony
internetowej, jej opisu i celu jej budowy oraz kodu
zawartych w niej aplikacji internetowych.
Niezbędne elementy projektu to:
1. Nazwa strony
2. Cel powstania strony
3. Strona zawiera system rejestracji
użytkowników
4. Aplikacje pisane są po stronie serwera lub
klienta w zależności od potrzeb
5. Wizualizacja projektu ( wyświetlenie strony
lub zrzuty ekranu z opisem np. w
prezentacji multimedialnej)
6. Osobno opisane kody aplikacji zawartych
lub dołączonych do strony

Technik reklamy

Projekt powinien zawierać 3 elementy systemu
identyfikacji wizualnej i propozycję lokalnej
kampanii reklamowej dla firmy z dowolnej branży.
Niezbędne elementy:
1. Nazwa firmy i logo złożone z sygnetu i
logotypu
2. Elementy księgi znaku: konstrukcja logo,
modyfikacje, kolorystyka i typografia
3. Slogan reklamowy
4. Projekt reklamy zewnętrznej np. billboard i
scenariusz lub storyboard reklamy audio
lub audio/video
5. Plan kampanii reklamowej zawierający opis
grupy docelowej, mediaplan (min. 3 media)
oraz kosztorys

Technik rachunkowości

Projekt powinien zawierać prezentację firmy,
uwzględniającą następujące elementy:
1. Nazwa firmy, forma organizacyjno -

prawna, rodzaj prowadzonej działalności
2. Strategia marketingowa
3. Forma opodatkowania, VAT
4. Wynik finansowy, rozliczenie z Urzędem
Skarbowym
5. Formy prawne umów przy zatrudnieniu
pracowników
Technik pojazdów samochodowych

Projekt powinien zawierać prezentację budowy i
oznaczenia opon samochodowych.
Niezbędne elementy projektu:
1. Dobór opon
2. Zadanie i Rodzaje opon
3. Budowa opon
4. Oznaczenia opon

Technik logistyk

Projekt powinien zawierać prezentację
przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży TSL i
jego wyrobu. Niezbędne elementy projektu to:
1. Nazwa firmy, logo, hasło reklamowe
2. Rodzaj i przedmiot działalności
3. Nazwa i opis produktu
4. Wizualizacja produktu (projekt, rysunek
poglądowy lub zdjęcie gotowego wyrobu)
5. Typ produkcji
6. Drzewo wyrobu
7. Harmonogram produkcji
8. Wybrane kanały i strategie dystrybucji
9. Strategie japońskie zastosowane w procesie
produkcyjnym

Technik elektryk

Projekt powinien zawierać prezentację budowy,
działania i programowania ramienia robotycznego.
Niezbędne elementy projektu:
5. Ramię robota
6. Oprogramowanie sterujące RTACS PM
PRO
7. Instrukcja obsługi oprogramowania i
ramienia
8. Rodzaje robotów

9. Sposoby sterowania ramionami robotów
10. Przykłady zastosowania ramienia robota w
przemyśle
11. Wady i zalety robotów
12. Przyszłość w rozwoju robotów
przemysłowych
Technik mechanik (CNC)

Projekt powinien zawierać prezentację budowy i
zasady działania frezarki bramowej.
Niezbędne elementy projektu:
13. Opis obrabiarek
14. Założenia projektu
15. Główne zespoły modelu
16. Zaprezentowanie wykonanej frezarki
bramowej przez uczniów

Załącznik nr 4
KLAUZULA INFORMACYJNA
(dla uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO", w celu
spełnienia obowiązku informacyjnego, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
uczestnika konkursu, jego rodzica/ opiekuna prawnego oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
W związku z udziałem w konkursie pt. „Najlepszy uczeń w zawodzie” (dalej zwanym: Konkursem),
organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
z siedzibą przy Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: pod adresem e-mail: iod@bonilex.pl lub na adres siedziby
PCE w Lubaniu, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe uczestnika, rodzica/ opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
Konkursie organizowanym przez Administratora.
4. W związku z organizacją Konkursu Administrator przetwarza dane osobowe uczestników i
rodziców/opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres i nazwa szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi
rodzica/opiekuna prawnego,
b) imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego.
5. Podstawą do przetwarzana danych osobowych uczestnika, rodzica/ opiekuna prawnego jest zgoda
w/w osób na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, w związku z wzięciem udziału w
Konkursie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu i jego rozliczenia, nie później
jednak niż przez 5 lat od jego zakończenia.
7. Masz prawo dostępu do danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 3 a) i b) jest dobrowolne, a konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie.
9. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………….………….
czytelny podpis uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy
…………………………
miejscowość, data

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU (UCZESTNIKA KONKURSU)
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy)
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………..
Wiek: ………….
Adres i pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………..
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej
pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w
żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”,
zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu i akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Oświadczam, że jestem autorem dostarczonej pracy konkursowej oraz, że osoby uwiecznione w mojej pracy
konkursowej wyrażają zgodę na upublicznianie ich wizerunku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w
Lubaniu w celach promocyjno- informacyjnych.
Wyrażam
zgodę
na
nieodpłatne
wykorzystywanie
przez
Powiatowe
Centrum
Edukacyjne
w Lubaniu nadesłanej pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjno-informacyjnych.
Jednocześnie, w przypadku wybrania mojej pracy do publikacji, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, bez żadnego osobnego wynagrodzenia, autorskich praw
majątkowych
do
przedmiotowej
pracy
konkursowej
w przesłanej rozdzielczości oraz rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na wszelkich
polach eksploatacji, o których mowa w tej ustawie, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy,
zamieszczanie
ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez
prezentowanie na wystawach w celu promocyjnym).
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.
………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data
czytelny podpis autora pracy (uczestnika konkursu)
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział ……………………………………….. (imię i nazwisko autora pracy) w Konkursie
„Najlepszy uczeń w zawodzie”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, w ramach
wspierania uzdolnień oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Powiatowego Centrum
Edukacyjnego w Lubaniu.

………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data
czytelny podpis autora pracy (uczestnika konkursu)

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
AUTORA PRACY (UCZESTNIKA KONKURSU)
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………
Wiek: …………….
Adres i pełna nazwa szkoły:…………………………………………………………………
Dane rodzica/ opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………….…………………...…..
1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej
pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie
są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”,
zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu i akceptuję jego warunki.
3. Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Oświadczam, że ……………………………………. (imię i nazwisko) jest autorem zgłoszonej pracy
konkursowej oraz, że osoby uwiecznione w pracy konkursowej Autora wyrażają zgodę na upublicznianie ich
wizerunku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w celach promocyjno- informacyjnych.
Wyrażam
zgodę
na
nieodpłatne
wykorzystywanie
przez
Powiatowe
Centrum
Edukacyjne
w Lubaniu nadesłanej pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjno-informacyjnych.
Jednocześnie, w przypadku wybrania pracy konkursowej Autora do publikacji, wyrażam zgodę na przekazanie na
rzecz Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, bez żadnego osobnego wynagrodzenia, autorskich praw
majątkowych do przedmiotowej pracy konkursowej w przesłanej rozdzielczości oraz rozdzielczości umożliwiającej
wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w tej ustawie, w
szczególności:
do
druku
w
dowolnej
liczbie
egzemplarzy,
zamieszczanie
ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez
prezentowanie na wystawach w celu promocyjnym).
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.
………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział ……………………………………….. (imię i nazwisko autora pracy) w Konkursie
„Najlepszy uczeń w zawodzie”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, w ramach
……………. oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Powiatowego Centrum
Edukacyjnego w Lubaniu.

………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

Załącznik nr 7
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY (UCZESNIKA
KONKURSU) O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu pt.: „Najlepszy uczeń w zawodzie”,
organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. A także, że ją rozumiem i w pełni
akceptuję.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora

Załącznik nr 8
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY (UCZESTNIKA KONKURSU)
O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
(formularz należy dołączyć do pracy autora)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu pt.: „Najlepszy uczeń w zawodzie”,
organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, a także, że ją rozumiem i w pełni
akceptuję.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis autora pracy (uczestnika konkursu)

Załącznik nr 9
ZGODA AUTORA PRACY (UCZESTNIKA KONKURSU)
NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WIZERUNKU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora)
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w związku
z udziałem w Konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie” we wszelkich ogłoszeniach, publikacjach, zapowiedziach i
informacjach o nim i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu – organizatora
Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em
poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

………………………………. …………………………………………………………
miejscowość, data
czytelny podpis autora pracy (uczestnika konkursu)

Załącznik nr 10

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
(UCZESNIKA KONKURSU) NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w konkursie pt.: „Najlepszy uczeń w
zawodzie” organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wizerunku
mojego

dziecka

–

autora

pracy

(imię

i

nazwisko)

……………………………………………………... w związku z udziałem w Konkursie
„Najlepszy uczeń w zawodzie” we wszelkich ogłoszeniach, publikacjach, zapowiedziach i
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

3. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu –
organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i
realizacji Konkursu.
4. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że
zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

