REGULAMIN KONKURSU
Młodzieżowe Portfolio Kariery
- zaplanuj i dokumentuj
swoją podróż!
Konkurs jest organizowany w ramach
Jubileuszu 100-lecia III LO w Poznaniu.

01.
Niniejszy regulamin Konkursu Młodzieżowe Portfolio Kariery - zaplanuj i dokumentuj swoją
podróż!, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady uczestnictwa oraz weryfikowania
i oceniania zgłoszeń w Konkursie Młodzieżowe Portfolio Kariery - zaplanuj i dokumentuj
swoją podróż!, zwanym dalej "Konkursem".
02.
Organizatorem Konkursu i wyłącznym administratorem bazy danych Uczestników Konkursu
jest III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu, zwane dalej
"Organizatorem".
03.
Uczestnikami Konkursu są uczniowie III LO w Poznaniu, którzy indywidualnie utworzą
portfolio edukacyjno-zawodowe, zwani dalej "Uczestnikami".
KATEGORIE I ETAPU KONKURSU
04.
Konkurs posiada 6 kategorii klasowych:
- Portfolio Kariery w klasie III a;
- Portfolio Kariery w klasie III b;
- Portfolio Kariery w klasie III c;
- Portfolio Kariery w klasie III d;
- Portfolio Kariery w klasie III e;
- Portfolio Kariery w klasie III f.

05.
Konkurs posiada 1 kategorię międzyklasową:
- Najlepsza Prezentacja Portfolio.
06.
Organizator przyznaje nagrodę główną w każdej kategorii klasowej oraz ma możliwość
przyznania nagród za zajęcie II i III miejsca oraz dwóch wyróżnień w każdej kategorii
klasowej. Organizator przyznaje nagrodę główną w kategorii międzyklasowej.
07.
W każdej kategorii Konkurs jest dwuetapowy. Pierwsze etapy nazywane są dalej
"eliminacjami", a drugie etapy "finałami".
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
08.
Zgłoszenie konkursowe można przesłać od 1 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r. do godz.
23:59:59.
09.
Zgłoszenie konkursowe może przesłać drogą elektroniczną osoba, która w dniu przesłania
zgłoszenia posiada status ucznia III klasy w III LO w Poznaniu.
10.
Zgłoszenie konkursowe składa się z wypełnionego formularza (dostęp do formularza
zgłoszeniowego uzyskuje się klikając tytuł wybranej kategorii na stronie
www.lo3.edu.pl/konkurs-portfolio oraz jednego załącznika w postaci Młodzieżowego
Portfolio Kariery.
11.
Zgłoszenie konkursowe może być wycofane na każdym etapie Konkursu na pisemną prośbę
Uczestnika, aż do momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
12.
Zgłoszenie konkursowe niekompletne, zgłoszenia niespełniające warunków formalnych
Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi
po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia, do których załącznik został dostarczony
Organizatorowi po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
13.
Młodzieżowe Portfolia Kariery do zgłoszeń konkursowych mogą być przesyłane pocztą
elektroniczną na adres: doradcazawodowy@lo3.edu.pl (w formie załącznika lub
zamieszczone pod linkiem w przypadku wykorzystania wybranej platformy on-line).
14.
Młodzieżowe Portfolio Kariery w niniejszym Konkursie ma formę elektroniczną (e-portfolio,
cyfrowe portfolio). Za pomocą portfolio autor wyraża siebie oraz demonstruje swój rozwój
w procesie edukacyjnym oraz zawodowym. To kolekcja cyfrowych elementów (tekst, pliki
multimedialne i inne, notki z bloga, linki, analogowe źródła po cyfrowej konwersji, itp.)
zebrana w całość (lub stale uzupełniania), zarządzana przez autora i często służąca
prezentacji (zwykle przez Internet).
15
Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęć oraz
materiałów graficznych i filmowych stanowiących załączniki do zgłoszenia konkursowego
w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu. Zdjęcia i materiały filmowe
powinny być opisane, w szczególności zawierać informacje o ich autorach.
16.
Szczegółowe informacje nt. zastosowania Młodzieżowego Portfolio Kariery, metodyki jego
tworzenia oraz narzędzi wykorzystywanych w tym procesie przekaże uczniom klas trzecich
szkolny doradca zawodowy - p. Katarzyna Banaszak - podczas zajęć w ramach Dni Rozwoju
Osobistego, które odbędą się w III LO w Poznaniu w dniach 18-29 listopada 2019 r. Ponadto
p. Banaszak będzie do dyspozycji Uczestników Konkursu w godzinach swojej pracy w szkole.
PREZENTACJA FINAŁOWA
17.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 26 marca 2020 r. (czwartek) w ramach
Młodzieżowego Forum Pasjonatów w III LO w Poznaniu.
18.
Do finału Konkursu może być zakwalifikowanych maksymalnie 5 zgłoszeń konkursowych
w każdej kategorii klasowej (łącznie 30 zgłoszeń konkursowych).
19.
Uczestnik, którego zgłoszenie konkursowe zostało zakwalifikowane do finału, zobowiązany
jest do przygotowania prezentacji finałowej.

20.
Prezentacja finałowa jest ściśle określonym co do czasu i formy wystąpieniem Uczestnika,
w ramach którego zostaje przedstawione na forum w auli szkolnej Młodzieżowe Portfolio
Kariery. Maksymalny czas trwania prezentacji finałowej wynosi 10 minut.
21.
Uczestnik prezentacji finałowej ma do dyspozycji:
- scenę,
- projektor i ekran umieszczony nad tylną częścią sceny,
- stolik,
- wskaźnik laserowy (jego użycie jest jedynym sposobem wskazywania widzom elementów
prezentacji wyświetlanych na ekranie),
- mikrofon.
22.
Finałem Konkursu w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie III a” jest przyznanie przez
jury nagród finansowych (kolejno: 300,00 zł za zajęcie I miejsca, 200,00 zł za zajęcie II miejsca
oraz 100,00 zł za zajęcie III miejsca) oraz dwóch wyróżnień po uwzględnieniu wyników pracy
jury eliminacji oraz wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.
23.
Finałem Konkursu w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie III b” jest przyznanie przez
jury nagród finansowych (kolejno: 300,00 zł za zajęcie I miejsca, 200,00 zł za zajęcie II miejsca
oraz 100,00 zł za zajęcie III miejsca) oraz dwóch wyróżnień po uwzględnieniu wyników pracy
jury eliminacji oraz wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.
24.
Finałem Konkursu w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie III c” jest przyznanie przez
jury nagród finansowych (kolejno: 300,00 zł za zajęcie I miejsca, 200,00 zł za zajęcie II miejsca
oraz 100,00 zł za zajęcie III miejsca) oraz dwóch wyróżnień po uwzględnieniu wyników pracy
jury eliminacji oraz wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.
25.
Finałem Konkursu w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie III d” jest przyznanie przez
jury nagród finansowych (kolejno: 300,00 zł za zajęcie I miejsca, 200,00 zł za zajęcie II miejsca
oraz 100,00 zł za zajęcie III miejsca) oraz dwóch wyróżnień po uwzględnieniu wyników pracy
jury eliminacji oraz wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.

26.
Finałem Konkursu w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie III e” jest przyznanie przez
jury nagród finansowych (kolejno: 300,00 zł za zajęcie I miejsca, 200,00 zł za zajęcie II miejsca
oraz 100,00 zł za zajęcie III miejsca) oraz dwóch wyróżnień po uwzględnieniu wyników pracy
jury eliminacji oraz wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.
27.
Finałem Konkursu w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie III f” jest przyznanie przez
jury nagród finansowych (kolejno: 300,00 zł za zajęcie I miejsca, 200,00 zł za zajęcie II miejsca
oraz 100,00 zł za zajęcie III miejsca) oraz dwóch wyróżnień po uwzględnieniu wyników pracy
jury eliminacji oraz wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.
28.
Finałem Konkursu w kategorii międzyklasowej „Najlepsza Prezentacja Portfolio” jest
przyznanie przez jury nagrody finansowej (1000,00 zł za zajęcie I miejsca) po uwzględnieniu
oceny wystąpień Uczestników w prezentacjach finałowych.
JURY KONKURSU
29.
Organizator Konkursu powołuje dwa składy jury: jury eliminacji w poszczególnych
kategoriach klasowych oraz jury nagród w poszczególnych kategoriach klasowych
i w kategorii międzyklasowej.
30.
Zgłoszenia do Konkursu spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte
w niniejszym Regulaminie podlegają ocenie merytorycznej, której dokonują członkowie jury
eliminacji.
31.
Jury eliminacji liczy od 3 do 10 osób. Składa się z nauczycieli III LO w Poznaniu,
przedstawicieli partnerów i patronów Konkursu oraz innych osób wskazanych przez
Organizatora. Ostateczna wielkość i skład jury eliminacji są zatwierdzane przez Organizatora
po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń oraz rozkładem zgłoszeń pomiędzy poszczególne
kategorie Konkursu.
32.
Jury eliminacji może wezwać Uczestnika do uzupełnienia zgłoszenia konkursowego,
wyjaśnienia treści zgłoszenia, przedstawienia dodatkowej opinii dotyczącej portfolio,
o którym mowa w zgłoszeniu. Podstawowym sposobem kontaktu jury eliminacji

z Uczestnikiem jest korespondencja elektroniczna przy wykorzystaniu adresu e-mail
podanego w zgłoszeniu konkursowym.
33.
W swoich pracach jury eliminacji operuje skalą punktową, która zawiera wyłącznie liczby
naturalne od 1 do 100. Efektem pracy jury eliminacji jest wybór Uczestników finałów
i uszeregowanie ich zgłoszeń w postaci sześciu list rankingowych:
- pierwsza lista rankingowa zawiera 5 zgłoszeń w kategorii klasowej „Portfolio Kariery
w klasie III a”;
- druga lista rankingowa zawiera 5 zgłoszeń w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie
III b”;
- trzecia lista rankingowa zawiera 5 zgłoszeń w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie
III c”;
- czwarta lista rankingowa zawiera 5 zgłoszeń w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie
III d”;
- piąta lista rankingowa zawiera 5 zgłoszeń w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie
III e”;
- szósta lista rankingowa zawiera 5 zgłoszeń w kategorii klasowej „Portfolio Kariery w klasie
III f”.
34.
Oceną wystąpień konkursowych i przyznaniem nagród w sześciu kategoriach klasowych
zajmuje się jury nagród.
35.
W skład jury nagród wchodzi od 3 do 10 osób.
36.
Efektem pracy jury nagród jest wskazanie trzech najlepszych prezentacji finałowych
oraz dwóch wyróżnień w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III a”, trzech najlepszych
prezentacji finałowych oraz dwóch wyróżnień w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III b”,
trzech najlepszych prezentacji finałowych oraz dwóch wyróżnień w kategorii „Portfolio
Kariery w klasie III c”, trzech najlepszych prezentacji finałowych oraz dwóch wyróżnień
w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III d”, trzech najlepszych prezentacji finałowych
oraz dwóch wyróżnień w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III e” oraz trzech najlepszych
prezentacji finałowych oraz dwóch wyróżnień w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III f”.

37.
W swoich pracach jury nagród operuje skalą punktową, która zawiera wyłącznie liczby
naturalne od 1 do 50. Punkty przyznane przez jury nagród podlegają zsumowaniu
z punktami list rankingowych.
38.
Kolejnym efektem pracy jury nagród jest wskazanie nagrody głównej w kategorii
międzyklasowej.
39.
Obrady: jury eliminacji oraz jury nagród są niejawne.
KRYTERIA OCENY
40.
Podczas eliminacji kluczowy wpływ na ocenę zgłoszenia konkursowego w każdej kategorii
mają:
- w przypadku Młodzieżowego Portfolio Kariery: oryginalny pomysł na formę przedstawienia
portfolio (max. 15 punktów), różnorodność cyfrowych elementów portfolio (max.
15 punktów) oraz walor edukacyjno-zawodowy dot. poszczególnych elementów portfolio
(max. 15 punktów);
- w przypadku działań oraz inicjatyw ukazanych w Młodzieżowym Portfolio Kariery:
profesjonalna realizacja działań oraz inicjatyw (max. 15 punktów), walor edukacyjno
-zawodowy działań oraz inicjatyw (max. 15 punktów), skala zaangażowania Uczestnika
w realizację działań i inicjatyw (max. 15 punktów) oraz liczba działań i inicjatyw (max.
10 punktów).
41.
Ocena zgłoszeń przez jury eliminacji w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III a” będzie
rozpatrywana z uwzględnieniem profilu niniejszej klasy akademickiej.
42.
Ocena zgłoszeń przez jury eliminacji w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III b” będzie
rozpatrywana z uwzględnieniem profilu niniejszej klasy akademickiej.
43.
Ocena zgłoszeń przez jury eliminacji w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III c” będzie
rozpatrywana z uwzględnieniem profilu niniejszej klasy akademickiej.

44.
Ocena zgłoszeń przez jury eliminacji w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III d” będzie
rozpatrywana z uwzględnieniem profilu niniejszej klasy akademickiej.
45.
Ocena zgłoszeń przez jury eliminacji w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III e” będzie
rozpatrywana z uwzględnieniem profilu niniejszej klasy akademickiej.
46.
Ocena zgłoszeń przez jury eliminacji w kategorii „Portfolio Kariery w klasie III f” będzie
rozpatrywana z uwzględnieniem profilu niniejszej klasy akademickiej.
47.
Podczas oceny prezentacji finałowych kluczowy wpływ na ocenę jury nagród w kategoriach
klasowych mają: przedstawienie poszczególnych elementów Młodzieżowego Portfolio
Kariery w sposób zrozumiały dla publiczności (max. 10 punktów), zachowanie zasad dobrego
wystąpienia publicznego (max. 10 punktów), atrakcyjność przekazu (max. 10 punktów),
efektywne ukazanie korzyści wynikających z realizacji przedstawionych w portfolio działań
i inicjatyw (10 punktów), optymalne wykorzystanie ram czasowych prezentacji (max.
10 punktów).
48.
Wpływ na ocenę jury nagród w kategorii międzyklasowej mają: ocena prezentacji finałowych
przez jury nagród (max. 50 punktów) oraz ocena prezentacji finałowych przez publiczność
(max. 50 punktów).
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
49.
Jury eliminacji oraz jury nagród kierują się w swoim postępowaniu wyłącznie obiektywizmem
i względami merytorycznymi. Jury podejmują decyzje o przyznaniu nagród w oparciu
o analizę zgłoszeń oraz Młodzieżowych Portfolio Kariery, zawartość i sposób wykonania
prezentacji finałowej, ocenę prezentacji finałowych przez publiczność oraz w oparciu o swoje
doświadczenie i wiedzę.
50.
Decyzje: jury eliminacji oraz jury nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
51.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim
został on uchwalony, tj. w drodze uchwały podjętej przez Organizatora.
52.
Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na ich
filmowanie i fotografowanie podczas finału Konkursu oraz na upublicznienie zdjęć
i materiałów filmowych powstałych podczas finału Konkursu, które zawierają ich wizerunek.
53.
W przypadku sporów powstałych na tle interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu
Organizator Konkursu dokonuje wykładni jego postanowień.
54.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie lub podejmowania
indywidualnych decyzji wykluczających z Konkursu lub dopuszczających do Konkursu.
55.
Konkurs jest moderowany przez Organizatora, co polega na prawie do niedopuszczenia do
Konkursu zgłoszenia, bez konieczności informowania o tym zgłaszającego, jeżeli:
- narusza ono powszechnie obowiązuje w Polsce prawo,
- zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące
do przemocy,
- zawiera nieprawdziwą informację dotyczącą treści Młodzieżowego Portfolio Kariery lub
dotyczącą osoby zgłaszającej,
- narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie.
56.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie nagrody zwycięzcy, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych.
57.
Regulamin wchodzi w życie 14 listopada 2019 r.

