Regulamin Konkursu
„Pracodawca Pomorza- godny zaufania pracownikom młodocianym 2020”

I. Cel konkursu
Celem konkursu „ Pracodawca Pomorza- godny zaufania pracownikom młodocianym 2020”,
zwanego dalej „Konkursem” jest rozpowszechnienie wśród pracodawców praktyki
zatrudniania uczestników OHP – młodocianego pracownika, przyuczenie do zawodu, a jego
ideą przewodnią jest wyróżnienie pracodawców, którzy odnoszą sukcesy w tym zakresie.
II. Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
w Gdańsku z siedzibą: al. Grunwaldzka 56, 80-421 Gdańsk.
III. Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych,
w celu przygotowania zawodowego, posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia
działalności na terenie województwa pomorskiego.
IV. Warunki konkursu
1. Zgłoszenie kandydatur do konkursu ma charakter otwarty- mogą być dokonywane przez
instytucje, organizacje, przedsiębiorców, osoby indywidulane pełnoletnie, za zgodą
zgłoszonego, a także indywidualnie przez zainteresowany podmiot.
2. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach konkursowych:


kategoria I pracodawca zatrudniający do 5 pracowników młodocianych w celu
przygotowania zawodowego w 2020 r.



kategoria II pracodawca zatrudniający 6 i więcej pracowników młodocianych w celu
przygotowania zawodowego w 2020 r.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu i złożenie go:
- osobiście w siedzibie Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, w zamkniętej kopercie z adnotacją- Konkurs
„Pracodawca Pomorza- gody zaufania młodocianym pracownikom 2020”;

- pocztą tradycyjną na adres Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, z adnotacją na kopercie - Konkurs
„Pracodawca Pomorza- godny zaufania pracownikom młodocianym 2020”.
- skan dokumentu przesłać na adres mailowy: pomorska@ohp.pl.
2. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane:
a) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
b) oświadczenie podmiotu zagłuszającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (w przypadku zgłoszenia
przez inny podmiot).
3. W przypadku wniosku wysłanego pocztą liczy się data wpływu do sekretariatu Organizatora
Konkursu.
4. Wypełnienie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5. Organizatorzy Konkursu nie biorą udziału w Konkursie.
V. Nagrody w Konkursie.
1. Wszyscy nominowani do Konkursu otrzymują dyplom, a Laureaci Konkursu statuetki
„Pracodawca Pomorza- godny zaufania młodocianym pracownikom 2021” w każdej kategorii.
Dodatkowo nagrodą będzie informacja promocyjna na kanałach informacyjnych rozgłośni
radiowej będącej patronem medialnym Konkursu.
2. Po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Laureatów, odbędzie się gala finałowa, podczas
której zostaną wręczone dyplomy, statuetki oraz nagrody.
VI. Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” jest powoływana przez Wojewódzkiego
Komendanta OHP w Gdańsku.
2. Komisja składa się z co najmniej czterech członków, będących przedstawicielami
Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku i partnerów instytucji rynku pracy.
3. Imienna lista członków Komisji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ohp.pl
oraz stronie Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na portalu społecznościowym
Facebook.

4. Przewodniczącego Komisji wyznacza spośród członków Komisji, Wojewódzki Komendant
OHP w Gdańsku.
5. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji.
6. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
7. Obsługę prac Komisji zapewniają Organizatorzy Konkursu.
VII. Kryteria oceny zgłoszonych kandydatur
1. Komisja dokonuje oceny otrzymanych wniosków na podstawie określonych kryteriów:


Liczba pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
w 2020 roku – maksymalna liczba punktów do zdobycia 3;



Liczba pracowników młodocianych, którzy zdali egzamin czeladniczy lub egzamin
zawodowy po ukończeniu nauki zawodu w 2020 roku- maksymalna liczba punktów do
zdobycia 3;



Liczba pracowników młodocianych, którzy zostali zatrudnieni po ukończeniu nauki
przez pracodawcę, u którego odbywali przygotowanie zawodowe w 2020 rokumaksymalna liczba punktów do zdobycia 3;



Czy pracodawca realizuje inicjatywy wspierające rozwój zawodowy pracowników
młodocianych? Jeśli tak, to jakie? (np. kursy, szkolenia) – maksymalna liczba punktów
do zdobycia 3;



Czy pracodawca oferuje dodatkowe formy wsparcia dla pracowników młodocianych?
Jeśli tak, to jakie? (np. premia, bony świąteczne, koszty dojazdu do zakładu pracy, itp.)maksymalna liczba punktów do zdobycia 4;



Uzasadnienie zgłoszenia do nagrody- maksymalna liczba punktów do zdobycia 2.

2. Komisja dokonuje wyboru Laureata Konkursu „Pracodawca Pomorza- gody zaufania
młodocianym pracownikom 2021” w każdej z dwóch kategorii. W przypadku uzyskania równej
ilości punktów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Laureat Konkursu w każdej z kategorii zostanie ogłoszony na stronie internetowej
www.ohp.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy
OHP.

2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stornie internetowej www.ohp.pl
oraz na stronie Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na portalu społecznościowym
Facebook.
3. Wnioski konkursowe w wersji papierowej są przechowywane w sekretariacie Pomorskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP;
- wnioski nagrodzone- 5 lat,
- wnioski pozostałe- 2 lata,
od daty zakończenia edycji Konkursu, na która zostały zgłoszone. Wnioski konkursowe nie
podlegają zwrotowi i po upływie ww. terminów zostają zniszczone.
4. Ewentualne pytania oraz uwagi dotyczące Konkursu należy kierować do:


Pani Magdaleny Empel – Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku,
tel. 58 320-43-72, e-mail: ceipm.gdansk@ohp.pl;



Pani Agnieszki Bondarenko – Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Słupsku, tel. 59 840-35-71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl;



Pana Daniela Szymanowskiego – p.o. Kierownika Zespołu ds. rozwoju zawodowego
i refundacji, tel. (58) 301 79 16 wew. 53, e-mail: d.szymanowski@ohp.pl;

