
REGULAMIN KONKURSU „(BEZ)BŁĘDNE C.V.” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „(Bez)błędne C.V.” jest organizowany w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery 2017” na terenie województwa opolskiego. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydziału 

Ekonomicznego w Opolu, z siedzibą przy ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci opolskich uczelni 

wyższych. 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 

1. zwrócenie uwagi młodzieży i studentów na wagę prawidłowego przygotowania dokumentów 

aplikacyjnych przed ubieganiem się o pracę; 

 

2. przybliżenia Uczestnikom konkursu idei aktywnego poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku 

zatrudnienia. 

 

ZASADY, WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestnika dwóch zadań: 

 

ZADANIE I 

1) wskazanie w C.V. przygotowanym przez Organizatora jak największej liczby błędów, 

2) uzasadnienie wskazanego błędu, 

3) propozycja uczestnika dotycząca poprawnego/prawidłowego zapisu w C.V. wskazanego błędu 

Wzór C.V. oraz wzór karty odpowiedzi przygotowane przez Organizatora są dostępne na: 

www.otk2017.wup.opole.pl/konkursy 

 

ZADANIE II 

Pisemna wypowiedź Uczestnika (jedna strona formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt., 

wszystkie marginesy 2,5 cm, odstęp między wierszami 1,5) na temat: 

 „Opisz swoje „mocne strony” (cechy charakteru, kompetencje, umiejętności, talenty) i przedstaw, jak 

mógłbyś je wykorzystać w swojej obecnej/przyszłej pracy zawodowej”. 

 

 

 

 



 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest : 

 

- zapoznanie się i akceptacja postanowień regulaminu konkursu dostępnego na stronie 

www.otk2017.wup.opole.pl, 

- zapoznanie się z przygotowanym przez Organizatora przykładowym C.V. znajdującym się na stronie 

www.otk2017.wup.opole.pl, 

- przesłanie na adres mailowy Organizatora: biurokarier@wsb.wroclaw.pl, z dopiskiem „Konkurs 

OTK” najpóźniej do dnia 17.10.2017 r. godz. 23:59, pisemnych rozwiązań dwóch wskazanych przez 

Organizatora zadań do wykonania, 

- podanie danych Uczestnika konkursu, tj.: 

a) imienia i nazwiska Uczestnika,  

b) nazwy oraz adresu szkoły lub uczelni Uczestnika, 

c) nazwy klasy lub nr indeksu Uczestnika, 

d) adresu mailowego i nr telefonu Uczestnika, 

e) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych: imienia i nazwiska oraz kontaktu telefonicznego 

do Opiekuna Ucznia, 

f) zgoda rodziców na udział w konkursie i wykorzystanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

konkursu (w przypadku uczniów niepełnoletnich). 

 

3. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 02.10.2017 do 17.10.2017 r. do godz. 23:59. 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie: 

- psycholog, kierownik Biura Karier Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu,  

- doradca kariery Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu 

- doradca ds. praktyk Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB we Wrocławiu 

2. Komisja konkursowa szczegółowo dokumentuje swoje prace, a w szczególności sporządza: 

- protokół ze swojego posiedzenia, 

- listę uczestników konkursu, 

- listę laureatów konkursu. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Komisja Konkursowa wyłoni trzech Finalistów, przyznając im I, II oraz III miejsce. 

2. Nagrodami w konkursie są m.in. książki, gry planszowe, bilety do kina, vouchery na szkolenia, 

gadżety WSB. 

3. Przy wyłanianiu trzech Finalistów konkursu Komisja Konkursowa bierze pod uwagę: 

a) liczbę oraz poprawność wskazanych błędów w C.V., przyznając za każdy poprawnie wskazany 

błąd 1 pkt; 

b) uzasadnienie wskazanego błędu, przyznając za każde prawidłowe wyjaśnienie błędu 2 pkt; 

c) propozycję Uczestnika konkursu dotyczącą prawidłowego/poprawionego zapisu wskazanego 

błędu w C.V., przyznając za każdą propozycję 3 pkt; 

d) trafność oraz zgodność wypowiedzi pisemnej z tematem konkursowym, przyznając max. 10 pkt; 

e) terminowość nadsyłania odpowiedzi konkursowych; 

f) pisemne oświadczenie Uczestnika konkursu dotyczące praw autorskich. 

4. Ogłoszenie Finalistów odbędzie się do dnia 19.10.2017 r., o czym finaliści zostaną powiadomieni 

pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Lista finalistów zostanie opublikowana również alfabetycznie 

na stronie OTK 2017, bez podania zdobytego miejsca. 

http://www.otk2017.wup.opole.pl/
mailto:biurokarier@wsb.wroclaw.pl


5. Uroczyste przedstawienie Zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali finałowej 

OTK, która odbędzie się w dniu 20.10.2017 r. w Centrum Rozrywki Kubatura, o godz. 12:00. 

 

 

 

 

 

 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszelkie materiały związane z konkursem, przesłane przez Uczestników, w tym prace konkursowe, 

nie podlegają zwrotowi. 

 

2. Przesyłając lub dostarczając pracę na konkurs Uczestnik jednocześnie dołącza pisemne 

oświadczenie, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej pracy, które nie są 

ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa we 

Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, z siedzibą przy ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 

Opole 

 

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz 

zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia 

zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na 

warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu 

oraz wydania nagród. 

 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej i 

dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej konkursu. 

2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji, przebiegu, grupy finalistów oraz wyników konkursu 

zamieszcza się na stronie internetowej konkursu. 

 

3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie konkursu decyzje podejmuje  Komisja 

Konkursowa. 

 

4. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Biura Karier tel. 77 40 19 415, 

e-mail: biurokarier@wsb.wroclaw.pl 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak 

kontaktu z uczestnikiem lub z innych powodów niezależnych od Organizatora. 

 

 


