
I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Konkurs „Inspirator Kariery” zwany dalej Konkursem, organizuje Fundacja Praca i Kariera                  
z siedzibą w Zawierciu, zwana dalej Fundacją.
2. Konkurs propaguje i wspiera cele oraz idee Fundacji, w tym: 
a) promocję działań w zakresie szeroko rozumianej integracji środowiska edukacyjnego,
samorządowego i biznesowego, 
b) propagowanie koncepcji ciągłego doskonalenia rozwoju zawodowego,
c) promowanie dobrych praktyk edukacyjnych, samorządowych i biznesowych na rzecz
kształcenia zawodowego,
d) popularyzowanie inicjatyw na rzecz formowania preorientacji i orientacji zawodowej.
3. Znakiem graficznym Konkursu jest logotyp „Inspirator Kariery”, zwany dalej Logotypem.
4. Uczestnikiem nazywany jest podmiot, który rozpoczął procedurę formalną ubiegania się o
tytuł i Logotyp. 
6. Laureatem Konkursu nazywany jest podmiot, który pozytywnie przeszedł proces oceny                      
i formalnie uzyskał tytuł i logotyp „Inspirator Kariery”.

II. ORGANY KONKURSU „INSPIRATOR KARIERY”
1. Kapituła 
a) Kapituła ocenia dokumentację, zatwierdza rezultaty, uczestniczy we wręczaniu nagród, a jej
uwagi i wnioski są wykorzystywane przy realizacji kolejnych edycji Konkursu, 
b) w skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Fundacji Praca i Kariera oraz specjaliści z
dziedziny kształcenia zawodowego.
2. Sekretariat 
1. Obowiązki administracyjno-organizacyjne Konkursu pełni Sekretariat, działający przy
Fundacji Praca i Kariera.
2. Do zadań Sekretariatu należy: ogłoszenie danej edycji Konkursu, prowadzenie bieżącej
korespondencji z Uczestnikami, organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji dla Uczestników                
i Laureatów, nadzór nad realizacją działań informacyjno-promocyjnych, wspierających
Uczestników i Laureatów, wprowadzanie zmian do Regulaminu Konkursu.

Regulamin konkursu 
„Inspirator Kariery"

Fundacja Praca i Kariera | 2021 www.kariera.org.pl
biuro@kariera.org.pl

str. 1



Regulamin konkursu 
„Inspirator Kariery"

Fundacja Praca i Kariera | 2021 www.kariera.org.pl
biuro@kariera.org.pl

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter komercyjny - koszt uczestnictwa według cennika, uwzględniającego
obsługę merytoryczną, administracyjną i promocyjną uczestnika.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć szkoły, przedszkola, inne placówki
edukacyjno-oświatowe, samorządy oraz przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria w zakresie
realizacji celów Konkursu, o których mowa w pkt. I. 2 oraz: 
a) dostarczą do Sekretariatu Konkursu drogą elektroniczną Ankietę wraz z opisem
inicjatywy/projektu/programu/dobrej praktyki na rzecz podniesienia jakości kształcenia
zawodowego i /lub formowania preorientacji i orientacji zawodowej. 

IV. SPOSÓB OCENY
1. Przyznanie tytułu i logotypu „Inspirator Kariery” przez Kapitułę Konkursu odbywa się raz w
roku na podstawie oceny Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego opis
inicjatywy/projektu/programu/dobrej praktyki na rzecz podniesienia jakości kształcenia
zawodowego i/lub formowania preorientacji i orientacji zawodowej. Uczestnicy Konkursu,
spełniający kryteria, otrzymują tytuł „Inspirator Kariery” i logotyp „Inspirator Kariery” z
dopiskiem sygnującym rok jego uzyskania.  
2.  Procedura wyboru Laureatów obejmuje analizę pro zawodowej działalności uczestnika pod
kątem doskonalenia jej jakości, jak również dokonań w kierunku wdrażania takiej działalności.
3. Przedmiotem oceny są w szczególności: 
a) wdrożone rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego, w tym np. metody
nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo zawodowe, inicjatywy
uczniowskie, rozwój szkoły, w tym kadry pedagogicznej, 
b) podjęte inicjatywy i programy wpływające na formowanie preorientacji i orientacji
zawodowej, w tym np. tworzenie klas patronackich, festiwale zawodów, wycieczki do zakładów
pracy, praktyki zawodowe,
c) organizacja praktycznej nauki zawodu w ramach programu Erasmus+, współpraca                             
z zagranicznymi szkołami, 
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d) wdrożenie planu rozwoju lub wspomagania oświaty w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów, 
e) współpraca samorządu z lokalnym rynkiem pracy na rzecz podniesienia jakości
praktycznego kształcenia zawodowego,
f) szkolenia dla uczniów i nauczycieli, 
g) wsparcie modyfikacji programów nauczania oraz wsparcie finansowe w zakupie
niezbędnych materiałów dydaktycznych.  
4. Przystępując do Konkursu,  Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie
swoich danych teleadresowych do celów związanych z przebiegiem Konkursu, oceny oraz
celów marketingowych Fundacji Praca i Kariera, dysponując jednocześnie prawem wglądu do
swoich danych, poprawiania ich oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić organizatorom. 
5. Tytuł i logotyp „Inspirator Kariery” przyznawane jest w kategoriach: Szkoła/Przedszkole,
Samorząd, Przedsiębiorstwo. Laureaci otrzymują logotyp „Inspirator Kariery” z dopiskiem
dotyczącym roku jego uzyskania.
6. Lista Laureatów zostanie upubliczniona na stronie internetowej Organizatora.
7. Rozróżnienie poszczególnych edycji następuje poprzez wprowadzenie do nazwy roku.|

V. WYKORZYSTANIE TYTUŁU i LOGOTYPU „INSPIRATOR KARIERY”
1. Laureaci mają prawo bezterminowego wykorzystywania tytułu i logotypu „Inspirator Kariery”
z określeniem roku jego otrzymania, w swojej działalności promocyjnej i wizerunkowej, w tym                 
np. podczas dni otwartych, targów, konferencji, seminariów.
2. Logotyp „Inspirator Kariery” może być zamieszczone: 
a) na stronach internetowych i portalach społecznościowych Laureata, 
b) w folderach i ulotkach reklamowych, 
c) w reklamach prasowych, telewizyjnych i internetowych, biuletynach, magazynach, folderach,
itp. 
4. Wykorzystywanie tytułu i logotypu „Inspirator Kariery” przez jego Laureatów nie może
naruszać przepisów prawa. 
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VI. KORZYŚCI  LAUREATÓW, WYNIKAJĄCE Z UZYSKANEGO TYTUŁU I LOGOTYPU
„INSPIRATOR KARIERY” .
1. Zdobycie „Inspiratora Kariery” podkreśla szczególne zaangażowanie na rzecz integracji
środowiska edukacyjnego, samorządowego i biznesowego oraz propagowania idei
kompleksowego podejścia do planowania kształcenia zawodowego oraz formowania
preorientacji i orientacji zawodowej.   
2. Możliwość posługiwania się tytułem i logotypem „Inspirator Kariery” w innych projektach.
3. Promocja w mediach tradycyjnych - na łamach magazynu „Kierunek Kariera”, stronach
internetowych i portalach społecznościowych Organizatora Konkursu. 
4. Wzmocnienie wizerunku szkoły, przedszkola, samorządu lub przedsiębiorstwa.
5. Odzwierciedlenie renomy, nowoczesności, gwarancja zdobycia dobrego zawodu i
potrzebnych kompetencji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje
Sekretariat Konkursu. 
2. Od decyzji o nieprzyznaniu tytułu i logotypu „Inspirator Kariery” Laureat ma prawo odwołania
się do Kapituły Konkursu. Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników
Konkursu. 
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