PARTNERZY:

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W CHALLENGE „PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”

Nysa, dnia 18.09.2019r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

„CHALLENGE PASJA KLUCZEM DO SUKCESU” organizowany jest w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery 2020 realizowanego pod hasłem „PASJA – PROFESJA – POWOŁANIE” – wydarzenia
inicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

2.

Organizatorem „CHALLENGE PASJA KLUCZEM DO SUKCESU” jest Powiat Nyski/Powiatowy Urząd
Pracy w Nysie z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 19, 48-300 Nysa.

3.

Partnerzy: Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Młodzieżowe
Centrum Kariery w Nysie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

§2. CEL
Celem „CHALLENGE PASJA KLUCZEM DO SUKCESU” jest:
zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu nyskiego do budowania Swojej kariery
zawodowej w oparciu o posiadane pasje i zainteresowania, tak żeby w przyszłości realizowali się
zgodnie z powiedzeniem: „Jeśli będziesz robił to co lubisz, wtedy nigdy nie będziesz musiał pracować”.

§3. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ/ NA CZYM POLEGA WYZWANIE
1. CHALLENGE skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych
i/lub uczących się na terenie powiatu nyskiego.
2. Osoba podejmująca wyzwanie musi przygotować 2-3 minutowy materiał filmowy przedstawiający
własną pasję życiową wraz z propozycją wykorzystania/przekucia przedstawionej pasji na możliwości
zawodowe.
3. Ponadto materiał musi zawierać nazwę /tytuł przewodni filmu, informacje o osobie/osobach
występujących.

§ 4. WYMAGANIA I ZASADY FORMALNE
1. Przewiduje się składanie prac wykonanych indywidualnie lub przez zespoły 2-3 osobowe.
W przypadku pracy zespołowej należy trzymać się zasady: jeden materiał filmowy – wspólna pasja.
2. W przypadku przystąpienia do CHALLENGE osoby niepełnoletniej niezbędne jest wyrażenie zgody
na udział oraz akceptacja regulaminu wraz z załącznikami przez rodziców bądź opiekunów prawnych
osoby niepełnoletniej: Zał. 1 Formularzem zgłoszeniowym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku oraz zał. 2 Zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego na udział
w CHALLENGE.
3. Każdy uczestnik lub zespół przystępujący do CHALLENGE musi posiadać nauczyciela, który będzie
się utożsamiał ze złożonym projektem.
4. W celu przystąpienia do CHALLENGE uczestnik musi przesłać lub dostarczyć wypełniony
Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami oraz materiał filmowy, zapisany na nośniku
danych w formacie MP4 w terminie do dnia16 października 2019 r. do godz. 15.00, listownie
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Pracownia Rozwoju Zawodowego
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „CHALLENGE PASJA KLUCZEM DO SUKCESU”, przy czym
o dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji, przeprowadzenia
oraz promocji CHALLENGE.
6. Pomysły zgłaszane przez uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz muszą
być pomysłami autorskimi.
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich
kierowanych wobec organizatora w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących pomysłu
zgłoszonego przez uczestnika.
8. W przypadku nadużyć poczynionych przez uczestników, polegających w szczególności na:
kopiowaniu prac innych uczestników, niespełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy.
9.

Uczestnictwo w CHALLENGE jest całkowicie bezpłatne.

10. W konkursie nie wezmą udziału prace, w których podano niekompletne bądź nieprawdziwe dane,
lub też które wpłynęły do organizatora po terminie.

§ 5. HARMONOGRAM
1.

Data ogłoszenia 18.09.2019r.

2.

Termin przyjmowania prac upływa dnia 16.10.2018 r. o godzinie 15.00.

3. W dniu 24.10.2019r. o godzinie 10:00 nastąpi prezentacja multimedialna filmów, panel dyskusyjny
twórców filmów z przedsiębiorcami – mentorami oraz losowanie nagród za udział w wyzwaniu.
O miejscu wydarzenia organizator poinformuje uczestników telefonicznie.

§ 6. ZESPÓŁ MENTORÓW
1. Organizator powoła Zespół Mentorów, których zadaniem będzie obejrzenie materiałów filmowych a
następnie przeprowadzenie „luźnych” rozmów z pasjonatami. Rozmowy będą miały na celu wskazanie
młodzieży możliwości rozwijania pasji i talentów.

§ 7. NAGRODY
1.

Każdy projekt filmowy zostanie nagrodzony.

2.

Projekty nie będą oceniane ani punktowane – nagrody zostaną przyznane losowo.

3.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Przystępując do „CHALLENGE PASJA KLUCZEM DO SUKCESU” tj. przesyłając swoją pracę wraz
z Formularzem zgłoszeniowym, uczestnik automatycznie wyraża zgodę na warunki określone
w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.pup.nysa.pl, www.prz-pupnysa.pl.
3. Regulamin może ulec zmianom, a Organizator poinformuje uczestników o zmianie regulaminu
poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną.
4. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych etapów konkursu
bez podania przyczyny, zobowiązując się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczestników.
5.

Nadesłane prezentacje nie będą odsyłane ich nadawcom.

Załączniki:
1.

Formularz zgłoszeniowy

2.

Oświadczenie / zgoda opiekuna prawnego

