Zbiór najistotniejszych informacji dotyczących konkursu
„Kandydat na medal”
w pytaniach i w odpowiedziach
1. Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia od uczestników?
Do 16 maja, ale dopuszcza się przyłączenie do konkursu w późniejszym terminie
pod warunkiem, że uczestnik wykona w trybie przyspieszonym wszystkie dotychczasowe
zadania.
2. W jaki sposób można zgłosić się na konkurs?
Drogą e-mailową. Każdy uczestnik przesyła następujące dane:
imię i nazwisko
adres e-mail
nr telefonu
nazwa szkoły
klasa
3. Skąd będę mieć pewność, że przyjęto moje zgłoszenie do konkursu?
Każda zgłoszona osoba otrzyma e-mail powitalny.
4. Do kiedy trwa konkurs?
Konkurs trwa do 30 czerwca 2020 roku.
5. Kiedy będą ogłoszone wyniki?
Wyniki będą ogłoszone do 10 lipca 2020 roku.
6. Kto może wziąć udział w konkursie?
Każda osoba, która ukończyła 13 lat i jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego
i tureckiego.
7. Czy uczniowie szkół podstawowych konkurują z młodzieżą szkół ponadpodstawowych?
Nie. Konkurs wyróżnia dwie kategorie uczniów, z których będą wyłaniani zwycięzcy. Nagrody będą więc przyznawane oddzielnie za I, II i III miejsce dla uczniów szkół podstawowych i I, II i III miejsce dla szkół ponadpodstawowych.
8. Czy w obecnym czasie konkurs nie stanowi ryzyka zakażenia wirusem?
Nie. Konkurs odbywa się w przestrzeni internetowej bez kontaktów bezpośrednich organizatorów z uczestnikami.
9. W jaki sposób będę wręczane nagrody i certyfikaty?
Przekazanie nagród i certyfikatów odbędzie się w dwojakiej formie do wyboru – odbiór
osobisty w siedzibie organizatora w Koninie po ustaniu pandemii lub drogą pocztową/
kurierską na wskazany przez uczestnika adres.

10. W jaki sposób będzie utrzymywany kontakt organizatora z uczestnikami?
Koordynator konkursu będzie w ciągłym kontakcie z uczestnikami poprzez korespondencję e-mailową bądź rozmowy telefoniczne. Potwierdzi zgłoszenie, prześle polecenia
i przyjmie wykonane zadania, poinformuje o ilości punktów i przekaże wskazówki od doradców a także odpowie na wszelkie zapytania pod numerem telefonu 797 901 112 bądź
e-mailowo: analityk2@cwrkdiz-konin.pl
11. Jak zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo?
• Zapraszając skutecznie inną osobę do zgłoszenia na konkurs za co każdy otrzyma
dodatkowych 15 punktów. Przy wypełnianiu niezbędnych danych nowy uczestnik musi
wskazać z imienia i nazwiska osobę, która poleciła mu konkurs i na tej podstawie
otrzyma ona bonus punktowy.
• Zadaniom będą towarzyszyć wskazówki i ćwiczenia wprowadzające. Wykonywanie
ich nie będzie punktowane i nie jest obowiązkowe ale z pewnością przybliży do sprawniejszego i efektywniejszego wykonania zadania.
12. Czy inni uczestnicy będą mieli wgląd do moich punktów i ocen?
Nie. Każdy pracuje indywidualnie a oceny punktowe czy też opisowe będą do wyłącznej
informacji uczestnika i komisji konkursowej.
13. Ile zadań trzeba będzie wykonać i w jakim czasie?
W konkursie planowane są łącznie cztery zadania przesyłane co 7 dni.
14. Kiedy i jak będą przekazywane zadania konkursowe?
Zadania będą wysyłane z adresu e-mailowego analityk2@cwrkdiz-konin.pl co 7 dni
od momentu zgłoszenia na konkurs.
15. Czy można mieć obawy, że zadania będą bardzo trudne i czasochłonne?
Zadania nie są tajemnicą i przystępując do konkursu każdy uczestnik wie czego może
się spodziewać. Będą to kolejno:
1. Przygotowanie życiorysu (wyróżniającego z pośród innych kandydatów do pracy).
2. Zredagowanie listu motywacyjnego (wyróżniającego jak wyżej).
3. Zredagowanie odpowiedzi na 5 podstawowych pytań rekrutacyjnych.
4. Zareklamowanie siebie w dowolnej formie (hasło, plakat, film, grafika itp…).
16. Jakich nagród można się spodziewać?
Dla każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości
I miejsce – wartość 300 zł
II miejsce – wartość 200 zł
III miejsce – wartość 100 zł
i nie podlegają one wymianie na ekwiwalent pieniężny.
17. Czy są jakieś dodatkowe warunki przystąpienia do konkursu?
Prośba o polubienie Fanpage organizatora facebook.com/cwrkdizkonin
Masz inne pytania? Zachęcamy do kontaktu.

