
 
 

Regulamin konkursu  

na projekt plakatu CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach akredytacji i 

złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry 

w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na plakat projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-

000007683 w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w AKCJI 1 

(KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe w programie Erasmus+ jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego „Elektryk” z siedzibą w Nowej Soli, ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa 

Sól zwane dalej „Organizatorem” 

2. W Konkursie uczestniczą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli dalej: „Uczestnicy” 

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie http://www.ckziu-

elektryk.pl  

4. Celem Konkursu jest promocja projektu oraz aktywizacja uczniów do poznania 

celów programu Erasmus +. Osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą 

zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje 

umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach 

kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także 

uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach 

biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich. 

 

 

Przedmiot i czas trwania Konkursu 

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.02.2022 i kończy się w dniu 30.03.2022 o 

godzinie 15:00 

6. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu plakatu, lub 

plakatów (dowolna ilość) w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w 

AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i 

Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+, dale: projekt plakatu  

7. W projekcie plakatu uczestnik musi obowiązkowo zastosować  emblemat Unii 

Europejskiej i zaznaczyć wsparcie otrzymane od Unii Europejskiej symbolem Unii 

Europejskiej oraz umieszczonym obok symbolu komunikatem w następującym 

brzmieniu: „Współfinansowane przez Unię Europejską”  

http://www.ckziu-elektryk.pl/
http://www.ckziu-elektryk.pl/


 
 

8. Gotowe logotypy w wersjach wektorowych i bitmapowych z oznaczeniem 

współfinansowania do wykorzystania przez beneficjentów w perspektywie 

finansowej 2021-2027 na stronie: https://erasmusplus.org.pl/perspektywa-2021-

2027 

9. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania identyfikacji wizualnej Komisji 

Europejskiej przez beneficjentów programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 

2021-2027 można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-

emblem-rules_en.pdf. 

10. W projekcie plakatu uczestnik musi obowiązkowo umieścić informacje o 

przyznanym dofinansowaniu  (euro) na realizację projektu nr 2021-1-PL01-

KA121-VET-000007683:  62 198,00 EUR 

11. W projekcie plakatu uczestnik musi obowiązkowo umieścić informacje dotyczące 

celów akcji:  Celem działań w zakresie mobilności finansowanych w ramach 

programu Erasmus+ jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości uczenia się 

oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego organizatorów 

kształcenia i szkolenia zawodowego i innych organizacji działających w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego. Akcja ta będzie stanowić wsparcie dla 

wdrażania zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego i 

deklaracji z Osnabrück oraz europejskiego programu na rzecz umiejętności. 

Zapewni ona również wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji 

12. W projekcie plakatu uczestnik może umieścić informację, że w  programie 

Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne 

doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, 

odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia 

zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w 

konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział 

w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich 

13. Projekty plakatu lub plakatów, uczestnik przesyła na adres: annazietek@wp.pl 

podając w wiadomości imię i nazwisko, klasę 

14. Oceny projektów plakatów dokonuje zespół powołany przez Dyrektora CKZiU 

„Elektryk” w Nowej Soli 

15. Z chwilą przesłania projektu plakatów, pozostają one na własność organizatora 

konkursu i nie będą odsyłane czy oddawane uczestnikom  

16. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich 

opłat 

 

 


