REGULAMIN I TURNIEJU ZAWODOZNAWCZEGO OTK 2017
" Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”

I. Zagadnienia ogólne
1. Organizatorem I Turnieju Zawodoznawczego jest Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy.
2. Celem konkursu jest:
- zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej,
- zachęcenie młodzieży do planowanie własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej,
- popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki kształtowania kariery
edukacyjnozawodowej,
- przybliżenie zagadnień ze świata zawodów, pracy,
- pobudzanie aktywności i kreatywności,
- zachęcenie młodzieży do poznania świata zawodów oraz środowiska pracy różnych
profesji.
3. W ramach Turnieju organizowany jest:
- konkurs wiedzy
- konkurs plastyczny
- kalambury zawodowe
- moda zawodowa
- hasło OTK 2017 (okrzyk/ hasło zaprezentowane podczas turnieju)
- gry i zabawy ruchowe.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbędzie się 30 października 2017r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Szkole
Podstawowej nr 105 w Świdnicy , ul. Saperów 27a (sala gimnastyczna).
2. Uczestnikami konkursu jest 10- osobowa grupa składająca się z uczniów kl. 7, 2 i 3
gimnazjum , która zostanie wytypowany do konkursu przez doradcę zawodowego lub
nauczyciela swojej szkoły. Sposób doboru uczniów do konkursu określa indywidualnie
doradca zawodowy w każdej szkole. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę.
3. Konkurs będzie miał formę turnieju, w którym drużyny będą wykonywały różnego typu
zadania, takie jak: test, rebusy, rozsypanki, scenki itp.

4. Do dnia 10.10.2017r. każda z drużyn dostarczy do organizatora plakat pod hasłem" Ja na
rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, który przechodzi na własność organizatora
a) wymiar pracy: format A1, b) technika dowolna (prace nie mogą zawierać materiałów
nietrwałych np. kasza, plastelina, modelina itp.), c) tematyka zgodna z hasłem konkursu, d)
praca podpisana na odwrocie (imię i nazwisko, nazwa szkoły)
5. Prace będą podlegały ocenie, która zostanie wliczona do punktacji generalnej turnieju.
6. Przystępując do turnieju uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
7. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania
dyplomów i nagród.
III. Zasady rozstrzygnięcia turnieju.
1. Zmagania drużyn będą oceniane przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Drużyny, które zajmą miejsca I, II, III otrzymają nagrody, wszystkie drużyny otrzymają
dyplomy uczestnictwa.
3. Nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora konkursu.
2. Turniej jest organizowany z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy w ramach
odbywającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 pod hasłem: „Ja na rynku pracy:
moje talenty i moje kompetencje”.
3. Szczegółowych informacji udziela doradca zawodowy Szkoły Podstawowej nr 105 w
Świdnicy Renata Jończyk tel. 502 317 525 lub drogą mailową: r_jonczyk@onet.pl

