
   

 

REGULAMIN  KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

 „ZAWODOWE INTERVIEW” 

organizowanego w ramach  

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021. 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs multimedialny. 

2. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 14, ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań, kreatywności, umiejętności 

korzystnego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, przygotowanie się 

do procesu rekrutacyjnego przez kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy 

zawodowej oraz prezentacja własnej wizji artystycznej. 

5. Konkurs jest przeznaczony jest dla uczniów zabrzańskich szkół 

ponadpodstawowych -  wszystkie klasy. 

6. Wymagania pracy konkursowej: 

1) film przedstawiający symulację rozmowy kwalifikacyjnej (kandydat – 

pracodawca lub rekruter), 

2) czas trwania maksymalnie do 5 minut, 

3) film zapisany na płycie CD lub DVD w formacie mp4, 

4) forma pracy od 1 do 2 osób, 

5) praca autorska, 

6) na odwrocie pracy wypełniona czytelnie metryczka (Załącznik nr 1), 

7) wypełniona zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na upublicznienie wizerunku uczestnika (Załącznik nr 2), 

8) płyta podpisana imieniem/onami i nazwiskiem/ami oraz nazwą szkoły do której 

uczęszcza uczestnik/cy. 

9) każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę multimedialną. 

7. Organizator nie określa limitu prac nadesłanych przez jedną szkołę. 

8. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do uzyskania zgody na przetwarzanie danych 

oraz dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osoby, której wizerunek 

zostanie ujęty w pracy multimedialnej, a która nie jest uczestnikiem konkursu.  

9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę na udział w nim oraz zapoznanie się 

z treścią niniejszego Regulaminu i jego pełną akceptację w tym zapisów 

dotyczących przetwarzania informacji. 

10. Terminy oraz sposoby dostarczenia prac: 

1) prace należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14  

w Zabrzu do dnia 20 listopada 2021r. lub umieścić w skrytce WO w Zabrzu. 



   

 

2) ocena prac nastąpi do dnia 24 listopada 2021r. 

3) o terminie uroczystego rozdania nagród wszyscy laureaci zostaną poinformo-

wani drogą telefoniczną lub  mailową lub za pośrednictwem szkoły zgłaszającej 

uczestnika, 

4) organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 

konkursowych, 

5) złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania dostar-

czonych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa 

autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

11. Kryteria oceny: 

1) porównanie złych i dobrych zachowań, odpowiedzi w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

2) mowa ciała kandydata oraz pracodawcy, sposób zachowania się, ubranie, 

pytania oraz odpowiedzi, 

3) oryginalności, samodzielności oraz wyraz artystyczny, 

4) ocenie podlegać będą prace z poprawnie wypełnionymi załącznikami  

do regulaminu, 

5) ocenie podlegać będą prace, które nie przedstawiają treści brutalnych  

oraz wulgarnych, 

6) Jury oceni  tylko te prace, które spełniły warunki zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

12. Spośród wszystkich wykonanych prac Jury wybierze oraz nagrodzi wykonawców 

trzech najciekawszych prac. 

13. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów 

oraz musi być wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie może 

naruszać praw autorskich i nie może być zabroniony przez prawo, nie może 

naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia 

lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli 

religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych  

za wulgarne i obraźliwe. 

14. Uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości i nie 

narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, w tym 

osób, które mogłyby znajdować się na fotografii; odpowiedzialność za naruszenie 

przez wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża 

uczestnika konkursu. 



   

 

15. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac multimedialnych ich 

autorom.  

16. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły 

www.lo8zabrze.szkolnastrona.pl oraz na stronie Facebook. 

17. Wyniki konkursu będą publikowane w postaci: zamieszczenie nadesłanych prac 

wraz ze wskazaniem autora pracy oraz zajętego miejsca na stronie internetowej 

szkoły:  www.lo8zabrze.szkolnastrona.pl oraz na stronie Facebook
1
. 

18. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wizerunku uczestników konkursu oraz ich opiekunów 

(imię, nazwisko, wiek, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu 

wydarzenia, archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu oraz ich 

publikacji w artykułach/materiałach związanych z konkursem, a także promocji 

placówki. 

19. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz wizerunku 

uczestników konkursu i ich opiekunów jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu 

organizacji, właściwego przebiegu konkursu oraz przetwarzania danych 

osobowych uczestników oraz ich opiekunów (archiwizacji koniecznych 

dokumentów dot. konkursu). 

20. Informujemy, że podczas finału przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku 

uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba 

podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, 

że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać 

rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu 

art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

21. Ochrona Danych Osobowych: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator")  

jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze., 

tel.: 32 277-54-82, e-mail: sekretariat@zso14.zabrze.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

patrycja@informatics.jaworzno.pl. 

                                                 
1 W tym wypadku administratorem danych staje się Facebook, informacje na temat zasad 

przetwarzania przez niego danych osobowych znajdują się na stronie portalu. Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu czuje się w obowiązku poinformować Państwa, że NIE 
JEST Administratorem Danych Osobowych publikowanych na FB. W związku z czym NIE MOŻE 
zapewnić Państwu w tym miejscu publikacji przysługujących Państwu praw dotyczących danych 
osobowych, w szczególności usunięcia danych i prawa do zapomnienia.   



   

 

3) Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia 

RODO*, czyli  na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. 

4) Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko 

udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia 

prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia 

dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz 

promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez 

osobę, której dane dotyczą. 

5) Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administra-

torem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

6) Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych 

osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, 

przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również profilowane.   

*RODO – Rozporządzenie 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) 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu  Konkursu.  

 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:  

mgr Monika Gawłowska oraz mgr Joanna Walczak. 

 

  



   

 

Załącznik nr 1 
 

Metryczka 

Konkurs Multimedialny „Zawodowe interview” 

Nazwa szkoły:  …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Nr telefonu szkoły:  ………………………………………………………………. 

Adres e-mail szkoły: ……………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Klasa: ………………………… …Wiek autora pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna konkursu: ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  



   

 

Załącznik nr 2 
Konkurs Multimedialny „Zawodowe interview” 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(klasa, wiek uczestnika) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres szkoły) 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mój**/mojego dziecka w Konkursie Multimedialnym 

„Zawodowe interview” organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu.  Znam  

i akceptuję postanowienia regulaminu, w tym zasady przetwarzania danych osobowych.  

  
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

tj. imienia, nazwiska, wieku, oddziału klasowego w celu organizacji konkursu i właściwego przebiegu 

wydarzeń organizowanych w jego ramach oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu, 

jak również w celach sprawozdania i promocji konkursu organizowanego przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu: 
 na stronie internetowej szkoły: www.lo8zabrze.szkolnastrona.pl/ 
 na stronie Facebook *** 
 w kronikach pamiątkowych* 
 w formie tablic pamiątkowych, gazetek ściennych oraz wystaw promujących szkołę ZSO nr 14  

w Zabrzu z wizerunkami uczestników na terenie placówki oraz poza nią* 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych moich**/mojego dziecka  

w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach oraz filmach* wykonanych w ramach Konkursu 

Multimedialnego „Zawodowe interview” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  

nr 14 w Zabrzu:   
 na stronie internetowej szkoły: www.lo8zabrze.szkolnastrona.pl/ 
 na stronie Facebook *** 
 w kronikach pamiątkowych* 
 w formie tablic pamiątkowych, gazetek ściennych oraz wystaw promujących szkołę ZSO nr 14  

w Zabrzu z wizerunkami uczestników na terenie placówki oraz poza nią* 
 

Zobowiązuję się do uzyskania zgody na przetwarzanie danych oraz dopełnienia obowiązku 

informacyjnego  wobec osoby, która nie jest uczestnikiem konkursu, a której wizerunek zostanie ujęty 

w pracy multimedialnej. 
 

* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy ucznia pełnoletniego 
 

Powyższe zgody są dobrowolne i w każdej chwili mogą zostać odwołane w formie pisemnej. Odwołanie zgody  

nie wpływa na legalność przetwarzania do momentu odwołania. 
 

             ………………………………………..…………............ 
                                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia)      



   

 

 
***W tym wypadku administratorem danych staje się Facebook, informacje na temat zasad przetwarzania przez niego danych osobowych znajdują 

się na stronie portalu. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu czuje się w obowiązku poinformować Państwa, że NIE JEST 

Administratorem Danych Osobowych publikowanych na FB. W związku z czym NIE MOŻE zapewnić Państwu w tym miejscu publikacji 

przysługujących Państwu praw dotyczących danych osobowych, w szczególności usunięcia danych i prawa do zapomnienia.   

 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO) został dopełniony w regulaminie konkursu dostępnym w formie papierowej 

w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej na stronie www Organizatora:  

www.lo8zabrze.szkolnastrona.pl/ 
 


