
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Braniewie 

 

REGULAMIN 

I Ogólnopolskiego Konkursu Hotelarskiego DIY -Zaprojektuj 

w kategoriach  „Mój wymarzony apartament” i „Bajkowy hol hotelowy.” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie. 

 

                                                                            § 1  

                                                                  Uwagi ogólne 

Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie. Konkurs 

organizowany jest we współpracy z przedstawicielami branży hotelarskiej, turystycznej i meblowej 

oraz  Stowarzyszenia Oligare”.  

 

 

                                                                        § 2  

                                                            Cele Konkursu  

 

1. Pobudzenie ambicji i chęci podnoszenia wiedzy w zakresie hotelarstwa. 

2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i projektowych. 

3. Wyłonienie trzech najlepszych projektantów wnętrz hotelowych w dwóch kategoriach:” Mój 

wymarzony apartament” i „Bajkowy hol hotelowy.”. 

4.  Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów 

poprzez przygotowanie i obserwację konkursu.  

5. Współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

 6. Stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie kompetencji zawodowych i 

kreatywności. 

7. Promocja talentów. 

 8. Włączenie pracodawców w proces podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. 



                                                                     § 3  

                                                  Warunki uczestnictwa  

 

1. Uczestnikiem ogólnopolskiego konkursu może być każdy uczeń Branżowej Szkoły I stopnia 

kształcący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

2. Z jednej szkoły może brać udział trzech uczniów, wyłonionych przez nauczyciela/opiekuna spośród 

wszystkich chętnych, którzy się do niego zgłosili. Nauczyciel samodzielnie podejmuje decyzję o 

wyborze  uczestników na podstawie wewnętrznych eliminacji. 

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do: 

  zapoznania się z regulaminem,  

 przestrzegania regulaminu i terminarza konkursu,  

 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. 

Uczniowie startują w konkursie  indywidualnie.  

• Prace muszą być zgodne z tematem przewodnim konkursu.  

• Prace nadesłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy uczestników konkursu.  

• Na konkurs należy przesłać prace, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie były 

nagradzane.  

• W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.  

• Praca konkursowa może mieć dowolny format nie przekraczający wymiaru  1m3. 

 Technika pracy dowolna(rysunek, malarstwo, collage, tkanina, drewno itp.).  

• Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich  

oraz prace przesłane drogą elektroniczną. 

 • Prosimy nie rolować  prac. Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone. 

 • Na odwrocie pracy w sposób trwały każdy uczestnik zamieszcza metryczkę konkursową wg 

podanego wzoru (zał. 1) oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

konkursu (zał. 2) i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela opiekuna 

konkursu (zał. 3). 

5. Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.sosw-braniewo.pl/ w 

nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 r. oraz przesłania drogą elektroniczną jako 

załącznika do formularza rekrutacyjnego skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w /w terminie (wzór na 

stronie internetowej – Załącznik nr 2i 3) na adres oswbraniewo@o2.pl 



 6. Brak dostarczenia dokumentów równoznaczny jest z rezygnacją z konkursu.  

7. Zgody  i prace  te należy również przesłać pocztą do 20.11.2020 r. na adres organizatora: Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Moniuszki 22E z dopiskiem:  I Ogólnopolski Konkurs  Hotelarski  

DKY–Zaprojektuj w kategoriach ” Mój wymarzony Apartament” i    „Bajkowy hol hotelowy ”. 

(decyduje data stempla pocztowego). 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 25 listopada 2020 r. na stronie internetowej organizatora. 

9. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii, którzy uzyskali największą liczbę punktów 

przyznanych przez komisję konkursową otrzymują  dyplomy i nagrody rzeczowe, które  organizator 

prześle pocztą. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, potwierdzające udział w konkursie.  

                                                                        § 4 

                                                          Komisja Konkursowa 

 

 1. Konkurs oceniany jest przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą eksperci z branży 

hotelarsko – turystyczno- meblowo-projektowej. 

2. Komisja konkursowa może dokonać modyfikacji szczegółowych kryteriów oceny i ogłosić je 

najpóźniej na 7 dni przed konkursem na stronie internetowej szkoły. 

                                                                   § 5  

                                                   Postanowienia końcowe 

1. Regulamin otrzymują do wiadomości wszyscy uczestnicy Konkursu 

 2. Załączniki nr 1,2,3 znajdują się na stronie internetowej organizatora https://www.sosw-

braniewo.pl/w zakładce konkursy/konkurs hotelarski.  

3. W sprawach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. 

 4. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod nr tel. (055 620 83-00)- sekretariat, tel. kom. 

510 459 229 – Monika Kowiako organizator lub na adres: oswbraniewo@o2.pl 

5. Adres organizatora: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Moniuszki 22E, 14-500 

Braniewo. Tel 055 6208300. 




