Regulamin
Wewnętrznego Konkursu Literackiego dla dzieci – pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pod tytułem

„MAMO, TATO, WYBRAŁEM ZAWÓD!”.

Regulamin
Wewnętrznego Konkursu Literackiego dla dzieci – pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pod tytułem

„MAMO, TATO, WYBRAŁEM ZAWÓD!”.
Organizator:
Konkurs organizowany jest przez doradcę zawodowego (mgr Katarzynę Ziętarę) z Zespołu
Szkół Specjalnych nr 3 Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Cele konkursu:
• Wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej,
• Propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej,
• Pogłębianie wiedzy na temat świata zawodów,
• Przygotowanie uczniów do wejścia na mobilny rynek pracy,
• Wskazanie, jaki wpływ ma wykształcenie rodziców na wybór zawodu przez dziecko.
Tematyka:
Porównanie zawodu wybranego przez dziecko do zawodów wykonywanych przez jego
rodziców. Rola rodziców w procesie wyboru przyszłości zawodowej dziecka.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie
przebywających na oddziałach szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
Prace uczestników będą oceniane w kategorii Szkoła Ponadpodstawowa.
Warunki udziału w konkursie:
Każdy z uczestników konkursu przygotowuje jedną indywidualną pracę w formie pisemnej.
Treść pracy powinna być umieszczona na druku dołączonym do regulaminu (załącznik nr 1)
i mieścić się w całości w miejscu do tego przeznaczonym. Prace w innej formie nie będą
przyjmowane.
W konkursie biorą udział tylko prace napisane samodzielnie.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę (załącznik nr 2) zawierającą informacje:
• Imię i nazwisko autora pracy,
• Wiek,
• Klasa,
• Adres domowy autora,
• Imię i nazwisko opiekuna pracy,
• Zgodę rodzica/opiekuna

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie nazwisk
laureatów na stronie internetowej Organizatora – Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.
Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i mogą być przez niego
wykorzystane bez ograniczeń.
Terminy:
Konkurs rozpoczyna się z dniem 13.01.2020 r.
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020 r. do pani Katarzyny
Ziętary (oddział Przeszczepy).
Kontakt do koordynatora konkursu: p. Katarzyna Ziętara – kaka601525991@wp.pl
Wyniki i nagrody:
Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 2.03.2020 r. w siedzibie
Organizatora.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSS nr 3 – http://www.zssnr3krakow.pl/
Nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu zostaną wysłane pocztą.

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i
sukcesów w konkursie!

Regulamin opracowała:
mgr Katarzyna Ziętara (wychowawca, doradca zawodowy)

Załącznik nr 1.

Wpisz kim z zawodu jest Twój rodzic oraz jaki zawód Ty
chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości.
Czy poprzez swój wybór idziesz w ślady zawodowe swoich rodziców, czy
może wybrałeś coś kompletnie odmiennego? Spróbuj uzasadnić swój
wybór.
Moja mama jest: ……………………………………………..
Mój tata jest:…………………………………………………..
Ja z zawodu będę:……………………………………………

załącznik nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Wewnątrzszkolnego Konkursu Literackiego pt. „Mamo, Tato,
wybrałem zawód!”

IMIĘ I NAZWISKO

WIEK

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

ADRES KORESPONDECYJNY

Zgoda Rodzica na uczestnictwo dziecka
w konkursie literackim „Mamo, Tato, wybrałem zawód!”
Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec
......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)
udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją
prawną opieką) w konkursie. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią
regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. Oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla celów niniejszego
konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

imię i nazwisko i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

