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TECHNIKUM NA PROPSIE 

ZAWODOWIEC MOŻE WIĘCEJ!!! 

 

Jeżeli jesteś uczniem siódmej lub ósmej klasy szkoły podstawowej 

chwyć za telefon, kamerę i nagraj film. Pokaż, dlaczego technikum 

daje więcej i jakie korzyści wynikają z posiadania konkretnego 

zawodu.   Wyślij do nas film i wygraj cenne nagrody. 

 

Regulamin konkursu: 
 

1. Organizatorem Konkursu „Zawodowiec może więcej!!! Technikum na propsie!!!” jest 

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualnie uczniowie klas 7, 8 Szkół 

Podstawowych. 

3. Zgłoszenia Uczestników dokonuje wychowawca klasy lub nauczyciel, który sprawuje 

opiekę nad uczniem. 
4. Na Konkurs można zgłaszać nakręcone dowolną techniką filmy o długości od 60 

sekund, do 120 sekund, związane z hasłem przewodnim konkursu „Zawodowiec może 

więcej!!! Technikum na propsie!!!”, przedstawiające tematykę podjęcia edukacji 

zawodowej i korzyści wynikających z kształcenia  w zawodach: elektryk, mechanik, 

ekonomista, handlowiec, mechatronik, informatyk, programista, kierowca 

mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających. 
5. Interpretacja hasła przewodniego należy do Uczestników. 

6. Filmy mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu.  

7. Od jednego uczestnika pochodzić może tylko jedna Praca Konkursowa, która wiąże 

się z tematem Konkursu. 
8. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie Filmy wykonane 

samodzielnie. 
9. Oceny nadesłanych Filmów dokona komisja powołana przez Organizatora. 
10. Kryteriami oceny prac są: a) zgodność z tematyką Konkursu, b) oryginalność i 

pomysłowość, c) jakość wykonania filmu. 

11. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu koordynatora 

Konkursu: Pani Małgorzata Małkińska pod numerem telefonu: 25 798 29 50. 
12. Pracę przesyłamy na adres mailowy: aleje@onet.pl w terminie do 15 kwietnia 2021r. 
13. Podpisane deklaracje, karty zgłoszenia należy przysłać na adres szkoły: Zespół Szkół 

nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie, Al. T. Kościuszki 10, 21-400 Łuków lub skany 

tych dokumentów drogą elektroniczną: aleje@onet.pl  

14. Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez rodzica, 

opiekuna prawnego. 
15.  Filmy będą prezentowane na Facebooku naszej szkoły. Internauci w okresie od 

19.04.2021 do 30.04.2021 będą mogli głosować i wybrać najlepszy – ich zdaniem – 

film, który zostanie dodatkowo nagrodzony - nagrodą internautów. 
16. Nagrody dla zwycięzców Konkursu zostaną przekazane w Zespole Szkół nr 1 w 

Łukowie. 
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17. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.zs1.lukow.pl oraz na Facebooku, a zwycięzcy zostaną poinformowani 

telefonicznie.  

 
 Załączniki:  
Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa z oświadczeniem o zgodzie na publikację 

wizerunku  
Załącznik 2 – oświadczenie o zgodzie na udział w Konkursie i zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs1.lukow.pl/


 

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie | Al. Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków Tel./fax 25 798 29 50  

                 e-mail – zsz1luk@pro.onet.pl  www – http://zs1.lukow.pl  
 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Konkursu Dane Placówki 
1. Nazwa Placówki 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 
2.Imię nazwisko Opiekuna …………………………………………………………... 
3.Stanowisko służbowe ………………………………………………………………... 

4. numer telefonu ……………………………………………………………………... 

5. adres email …………………………………………………………………………. 

Informuję, że w ramach organizowanego konkursu „Zawodowiec może więcej! 

Technikum na propsie” zgłaszam niniejszym Uczestnika z Placówki do udziału w 

Konkursie oraz oświadczam, iż będę pełnił/a funkcję Opiekuna Uczestnika oraz że 

spełniłem w stosunku do Uczestnika obowiązek informacyjny o jakim mowa w art. 13 

i 14 RODO  jak również uzyskałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody w konkursie 

„Zawodowiec może więcej! Technikum na propsie”, wyrażam zgodę na umieszczenie 

moich danych osobowych w szczególności, w zakresie imienia i nazwiska oraz 

wizerunek, na stronie internetowej Organizatora Konkursu, na profilu Organizatora na 

portalu www.facebook.pl oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych i 

prasowych, jak również w szeroko rozumianych mediach społecznościowych oraz na 

wewnętrznych stronach Organizatora. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

Administratorem danych osobowych Konkursu jest: Zespół Szkół nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Łukowie. 

 
Miejscowość i data………………………………. 
Podpis Opiekuna (czytelnie imię i nazwisko) ………………………………… 

 
Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w 

Konkursie „Zawodowiec może więcej! Technikum na propsie” i przetwarzanie danych 

osobowych. 
 1.Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka, numer telefonu opiekuna) 

………………………... …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….

w konkursie „Zawodowiec może więcej! Technikum na propsie”. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu do Konkursu oraz akceptuję 

wszystkie warunki określone w Regulaminie. 
3.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………….. …………….(imię, nazwisko) w celach 

wynikających z organizacji Konkursu  

 
Miejscowość i data 

…………………………………………………………………………… 
Podpis rodzica, opiekuna Uczestnika konkursu (czytelnie imię i nazwisko)  

………………………………………………………………………………………… 
 


