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Firma ELEKTROTIM S.A. jest dostawcą kompleksowych usług  
z zakresu elektryki i automatyki dla budownictwa. Istotą działalności Spółki jest 

wspieranie działań klientów, poprzez zapewnianie wysokiego standardu produktów  

i usług. ELEKTROTIM realizuje projekty, które w zależności od potrzeb – bazują na 

gotowych rozwiązaniach lub wymagają wykonania elementów niestandardowych. 

Oczekiwania klientów są impulsem do tworzenia nowych pomysłów i wytyczania nowych 

kierunków rozwoju.  

 
Kultura organizacyjna Firmy sprzyja indywidualnej kreatywności pracowników i tworzy 

solidne podstawy pracy zespołowej. Spółka stwarza swoim pracownikom szerokie 

możliwości rozwoju i samorealizacji m.in. poprzez tworzenie programów rozwoju 

personalnego (Programy: Staż, Kariera oraz Profesja). 

 
Działalność społeczna jest nieodłącznym aspektem działalności Firmy. Spółka wspiera 

finansowo wrocławskie szpitale i szkolne wyjazdy edukacyjne, pomaga również 

wyposażyć w sprzęt RTV ośrodki wychowawcze. Firma prowadzi działalność promującą 

inicjatywy kulturalne - wspiera działalność wrocławskiego Teatru Komedia oraz 

Ogólnopolskiego Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich. Nieodłącznym aspektem 

działalności spółki jest wspieranie również ważnych inicjatyw sportowych: wypraw 

wysokogórskich, turniejów sportowych, działalności klubów sportowych. Jednocześnie 

mając świadomość, że odpowiednio zaplanowana strategia dedykowana społecznościom 

lokalnym, jest sposobem na wprowadzania trwałych, odpowiedzialnych zmian  

w najbliższym otoczeniu, Firma podjęła decyzję o uruchomieniu długoterminowego 
projektu.  

 

PROGRAM SKIEROWANY DO SZKÓŁ 

 

 

  

 

 

Zasadą programu jest przesłanie, aby młodzież miała wpływ na to, czym chce się zająć  

i co jest dla niej interesujące. ELEKTROTIM S.A. jako inicjator  działań chce inspirować, 

zachęcać oraz dostarczać niezbędnych środków do przeprowadzenia konkretnych działań.  

 

 

 „ELEKTRYZUJĄCA PASJA” – INFORMACJE OGÓLNE 

Autorski program społeczny skierowany jest do uczniów szkół na terenie całej Polski. 

Jego głównym celem jest stworzenie młodzieży szans na zdobycie wyższych 
kompetencji zawodowych oraz ułatwienie jej odnalezienie się na rynku pracy, 
po ukończeniu szkoły. Działania realizowane są nieprzerwalnie od 2007 r., 
w tym roku startuje już VI edycja Konkursu Elektryzująca Pasja.  
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W Programie stawiamy sobie za cel rozwój zainteresowań zawodowych  

i umiejętności uczniów, który ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy, po ukończeniu 

szkoły. Chcemy zachęcić młodzież do aktywności, pokazać, że warto podejmować nowe 

inicjatywy i nabywać nowe umiejętności. W realizacji programu liczymy na szeroką 

współpracę z nauczycielami, doradcami zawodowymi oraz szkolnymi psychologami, gdyż 

to oni najlepiej znają uczniów swoich szkół.  

 

Inicjatorem działań jest firma ELEKTROTIM, która od 2007 roku wspiera młodych  

w realizacji ich pasji. Współorganizatorami konkursu są firmy będące członkami 

Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, które jest patronem merytorycznym 

programu. Patronem honorowym jest Wydział Edukacji UM Wrocławia. Patronat 

medialny nad VI edycją Konkursu objęli: Elektrosystemy, Elektroinstalator, Rynek 

Elektryczny Elektroonline.pl, Elektryka.org, ISE.pl.  

 

Już od 19 listopada 2012 r. do 11 marca 2013 r. uczniowie mogą  zgłaszać projekty  

do VI edycji konkursu.  Uczestnicy konkursu mają niemal cztery miesiące na 

przygotowanie autorskich projektów, obrazujących ich niebanalne pasje  

i zainteresowania. Twórcy najbardziej innowacyjnych prac otrzymają wartościowe 

nagrody, a ich projekty zostaną przedstawione w Galerii Pasjonatów – wystawie 

najlepszych prac konkursowych.  

 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu, obrazującego 
wyjątkową pasję ucznia. Pasja może dotyczyć dowolnego obszaru zainteresowań 

uczniów. Kluczowe jest, aby przekonać w pracy konkursowej, że jest to prawdziwa, 

porywająca i elektryzująca pasja. Dlatego też powinna być przedstawiona w oryginalny  

i wyróżniający sposób, który będzie wskazywał na innowacyjność myślenia  

i kreatywność twórców prac. Wymogiem konkursu jest, aby pasja przedstawiona  

w prezentacji była możliwa do fizycznego zaprezentowania przed jury konkursowym  

- w drugim etapie konkursu oraz w czasie Gali Finałowej w Ratuszu Miejskim we 

Wrocławiu. 

 

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczeń lub grupa 

uczniów (2-3 osoby) mają za zadanie przygotowanie prezentacji w Power Point nt. pasji. 

Spośród zgłoszonych prac wybranych zostanie 10 najlepszych, których autorzy wezmą 

udział w kolejnym etapie konkursu. W drugim etapie uczniowie będą mieli za zadanie 

zaprezentowanie swojej pasji na forum i przekonanie jury konkursowe, że to oni są 

Największymi Pasjonatami. 

 

 „ELEKTRYZUJĄCA PASJA” – OPIS KONKURSU 

W roku 2012/2013, już po raz szósty, zapraszamy uczniów 
i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do uczestnictwa 
w konkursie „Elektryzująca Pasja”.   
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Ideą programu jest zachęcenie młodych pasjonatów do aktywności  
i stworzenie im warunków do promocji innowacyjnych projektów. Uczniowie, poprzez 

udział w zmaganiach konkursowych, mają szansę na zdobycie wyższych kompetencji 

zawodowych oraz szybsze odnalezienie się na rynku pracy, po ukończeniu szkoły m.in. 

poprzez umożliwienie im odbywania praktyk, staży i kontaktu z firmami poszukującymi 

właśnie młodych pasjonatów: twórców, odkrywców i projektantów. 

 

 

Harmonogram działań konkursowych 2012/2013 
„Elektryzująca Pasja” – VI edycja 

 

• Czas na zgłaszanie koordynatorów konkursowych: do 16 listopada 2012 r. 
• Czas na zgłaszanie prac: 19 listopada 2012 r. – 11 marca 2013 r. 
• Półfinał obrad/wybór 10 najlepszych prac: 15 marca 2013 r. 
• Finał obrad – spotkania z uczniami i prezentacje prac: 12 kwietnia 2013 r. 
• Gala Finałowa we Wrocławiu: rozdanie nagród: 29 kwietnia 2013 r.  

 

 

Więcej informacji nt. projektu udzielają: 

p. Marzena Cząstkiewicz – Kierownik Działu Personalnego firmy ELEKTROTIM,  

tel. 71/3882 462, 0697 400 490 

p. Agnieszka Majewska – Koordynator projektu z firmy EGO PR, tel. 0509 071 206 
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§ 1. ORGANIZATORZY 
Konkurs "Elektryzująca Pasja" (dalej: Konkurs), realizowany jest przez firmy zrzeszone w Polskim  

Stowarzyszeniu Elektroinstalacyjnym (dalej: Organizatorzy). 

  

§ 2. PATRON MERYTORYCZNY 
 Działaniom konkursowym patronuje Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne. 

  

§ 3. INICJATOR DZIAŁAŃ 

Inicjatorem i twórcą Konkursu jest firma ELEKTROTIM S.A, która udziela firmom – organizatorom licencji na 

prowadzenie konkursu, w poszczególnych regionach Polski. 

  

§ 4. CELE PROGRAMU 
1.  Stworzenie dodatkowej zachęty i motywacja uczniów do włączania się w nowe inicjatywy i bycia 

aktywnym.  

2.  Nawiązanie współpracy pomiędzy potencjalnym pracownikiem a potencjalnym pracodawcą. 

3.  Tworzenie w szkołach warunków sprzyjających rozwojowi aktywności uczniowskiej, ich zainteresowań  

i pasji.  

4.  Rozwój umiejętności z zakresu komunikacji, pracy w grupie, aktywnego rozwiązywania problemów  

i szukania nowatorskich rozwiązań. 

  

§ 5. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1.  Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń lub grupa uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, która 

znajduje się na terenie Polski. Każdy uczeń może zgłosić jeden autorski projekt. Istnieje również możliwość 

zgłaszania prac zespołowych. Zespół powinien mieć nie mniej niż 2 członków zespołu i nie  
więcej niż 3. Każdy zespół może zgłosić tylko jeden autorski projekt.  

2.  Szkoła zgłasza dowolną liczbę uczniów lub zespołów uczniów, którzy będą realizować zadanie 

konkursowe. Uczniowie mogą również sami nadesłać przygotowane przez siebie projekty konkursowe.  

  

§ 6. ZADANIE KONKURSOWE 

1.    Zadaniem uczniów jest przedstawienie swojej pasji, w oryginalny i wyróżniający sposób, który 
będzie wskazywał na innowacyjność myślenia i kreatywność twórców prac. Pasja może dotyczyć 
dowolnego obszaru zainteresowań uczniów. Kluczowe jest, aby przekonać w pracy konkursowej, że 
jest to prawdziwa, porywająca i elektryzująca pasja. 
2. Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: 

ETAP PIERWSZY - uczniowie mają za zadanie przedstawić swoją elektryzującą pasję, w formie 
prezentacji w programie Power Point. Prezentacja powinna zawierać nie mniej niż 14 slajdów i nie 
więcej niż 25 slajdów. Wymogiem konkursu jest, aby pasja przedstawiona w prezentacji była możliwa do 
fizycznego zaprezentowania przed jury konkursowym - w drugim etapie konkursu oraz w czasie Gali 

Finałowej w Ratuszu Miejskim we Wrocławiu. 
- np. jeżeli uczeń przygotuje prezentację nt. pasji fotograficznej – może na wystawie zaprezentować swoje 

zdjęcia 

- jeżeli w prezentacji pokaże, że jego pasją są roboty – może jeden z nich zaprezentować przed jury 

konkursowym 

- jeżeli interesuje się komponowaniem muzyki – może zaprezentować konkretne utwory itd.  
ETAP DRUGI - Na podstawie prac zgłoszony do etapu pierwszego jury konkursowe wybierze 10 najlepszych 
projektów, które zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim twórcy 10 najlepszych 

prac będą zaproszeni na prezentację swoich prac przed jury konkursowym we Wrocławiu. Uczniowie ci będą 

mieli ok. 20 minut na prezentację swojej pasji przed jury konkursowym.  

 

   Pod patronatem:            Organizatorzy: 

Regulamin Konkursu „Elektryzująca Pasja” 2012/2013, EDYCJA VI 

KONKURSU 
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Spośród autorów 10 prac zostaną wybrani zwycięzcy VI edycji Konkursu: laureaci pierwszego, 
drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnieni. 
  

§ 7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PRAC KONKURSOWYCH 
1.  W ETAPIE PIERWSZYM, przy ocenianiu prac, pod uwagę będą brane cztery najważniejsze kryteria: 

• ZGODNOŚĆ Z REGULAMINEM 

(Przedstawienie elektryzującej pasji, 14-25 slajdów w Power Point, możliwość zaprezentowania pracy przed jury 

konkursowym w etapie drugim)  

• INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU 

(Elementy nowatorskie, racjonalizatorskie i oryginalność rozwiązania)  

• OSIĄGNIĘTE EFEKTY DZIAŁAŃ 

(Jaki cel obrał uczeń? Co chciał przedstawić? Jakie były jego zamierzenia i co udało się zrobić? Jakie 

przeszkody napotkał na swojej drodze i jak starał się je rozwiązać?) 

• POZIOM REDAKCYJNY PRACY  

(Jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość, estetyka pracy, umiejętność wykorzystania 

materiału faktograficznego) 

Liczymy na prace pomysłowe i twórcze, zawierające ciekawe rozwiązania i bogaty materiał np. zdjęcia, 

ilustracje, filmiki, rysunki, czy opisy dołączone do prezentacji. 

2.  W ETAPIE DRUGIM, przy ocenianiu prac, pod uwagę będą brane trzy najważniejsze kryteria: 

• INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU 

(Elementy nowatorskie, racjonalizatorskie i oryginalność rozwiązania)  

• OSIĄGNIĘTE EFEKTY DZIAŁAŃ 

(Jaki cel obrał uczeń? Co chciał przedstawić? Jakie były jego zamierzenia i co udało się zrobić? Jakie 

przeszkody napotkał na swojej drodze i jak starał się je rozwiązać?) 

• UMIEJĘTNOŚĆ AUTOPREZENTACJI NA FORUM 

(Przygotowanie wystąpienia i umiejętność zaprezentowania swojej elektryzującej pasji przed jury 

konkursowym) 

§ 8.  ZWYCIĘZCY KONKURSU 
1.  W pierwszym etapie konkursu wybranych zostanie 10 najlepszych prac tj. prezentacji w Power Point. 

Ich twórcy zostaną zaproszeni do etapu drugiego tj. prezentacji na Forum, przez jury konkursowym.  

2.  Zwycięzcy tj. autorzy 10 najlepszych prac otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymają dyplomy. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczone zostaną podczas uroczystego zakończenia 

konkursu w trakcie Gali Finałowej.  

3.  Spośród wszystkich koordynatorów konkursowych zostanie wyłoniony najaktywniejszy, który zgłosi 

największą ilość projektów konkursowych. Najaktywniejszy koordynator konkursowy otrzyma dyplom i nagrodę 

rzeczową. Dla wszystkich koordynatorów konkursowych przewidywane są dyplomy i drobne upominki. Dyplomy 

i nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia konkursu, na Gali Finałowej.   

  

§ 9. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 31 października 2012 r. Prace konkursowe można 
zgłaszać od 19 listopada 2012 r. do 11 marca 2013 r. 

2.  Zwycięzcy pierwszego etapu, autorzy 10 najlepszych prac, zostaną ogłoszeni dnia 18 marca 2013 
r. na stronie www.elektrotim.pl.  
3.  Etap drugi tj. prezentacja 10 najlepszych prac przed jury konkursowym odbędzie się  
12 kwietnia 2013 r. O szczegółach prezentacji uczniowie zostaną poinformowani za pośrednictwem 

koordynatora konkursowego.  

4.  Finałowa gala zostanie zorganizowana w kwietniu 2013 r., o jej dacie uczniowie zostaną 

poinformowania za pośrednictwem szkół.  

5.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu trwania Konkursu i związane z tym – zmiany 

dat rozstrzygnięcia wyników. 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Elektryzująca Pasja” 2012/2013, EDYCJA VI 

KONKURSU 
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§ 10. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I ROLA KOORDYNATORA KONKURSOWEGO 

1.  Dyrektor szkoły przystępującej do Konkursu wybiera spośród Nauczycieli koordynatora konkursowego 

na terenie szkoły.  

2.  Zadaniem koordynatora jest zbieranie informacji i koordynowanie działań podejmowanych przez 

uczniów lub grupy uczniów w związku z konkursem 

3. Koordynator powinien przesłać informację na swój temat: imię, nazwisko, dane kontaktowe 

(telefon, adres e-mail) na adres: a.majewska@egopr.pl do dnia 16 listopada 2012 r. W temacie maila należy 

dopisać słowa: Koordynator konkursowy oraz podać pełną nazwę szkoły.  
4. Zadaniem koordynatora jest zgłosić szkołę do konkursu oraz czuwać nad realizacją konkursu w 

szkole. Jest on również pośrednikiem w przekazywaniu informacji pomiędzy szkołą, kadrą pedagogiczną, 

uczniami i rodzicami, a organizatorami konkursu. Koordynator zbiera również prace konkursowe od 
uczniów, w celu ich przekazania ich Organizatorom. Ma on również prawo kontaktować się z 

organizatorami, w celu uzyskania dodatkowych informacji nt.  konkursu (kontakt: Agnieszka Majewska-Kunat, 

Ego Public Relations, a.majewska@egopr.pl, tel. 0509-071-206 lub Marzena Cząstkiewicz, Elektrotim S.A., 

czastkiewicz@elektrotim.pl,  tel. 0697-400-490). 

  
§ 11. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE 

1.  Praca konkursowa, w formie prezentacji w programie Power Point, powinna zostać nagrana na płytach 

CD w 2 egzemplarzach. Na płycie lub do płyty należy dodać - imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Jako 
pierwszy slajd w prezentacji należy podać:  

- imię i nazwisko autora, e-mail, adres oraz telefon kontaktowy  

- tytuł pracy 

- klasę, wiek i adres szkoły 

- imię i nazwisko koordynatora konkursowego 

2.  Opisaną pracę konkursową należy przesłać listowanie lub dostarczyć osobiście na adres: Ego 

Public Relations, ul. Krupnicza 13/307, 50-075 Wrocław, na kopercie dopisać: „Elektryzująca Pasja”. Płyty 

powinny być przesyłane w specjalnie zabezpieczonej kopercie (koperta bąbelkowa, do nabycia na poczcie), 

listem zwykłym.  

3.  Po otrzymaniu płyty uczeń dostanie maila z potwierdzeniem, że płyta dotarła. W przypadku 

przesłania zgłoszenia i nie otrzymania potwierdzenia, że zgłoszenie dotarło proszę o kontakt z p. Agnieszką 

Majewską-Kunat, Ego Public Relations, a.majewska@egopr.pl, tel. 0509-071-206. 
  

§ 12. OCENA JURY KONKURSOWEGO 
Do oceny zgłoszonych prac i przyznania nagród zwycięzcom zostanie powołane Jury Konkursowe. Jury jest 

jedynym organem przyznającym punkty pracom konkursowym. 

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Materiał przekazany Organizatorom musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań 
twórczych Uczestnika. Nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób 

trzecich. Prace, które naruszać będą te prawa zostaną odrzucone, a ich twórcy - wykluczeni z Konkursu. 

2.  Przekazane na konkurs projekty tj. prezentacje w programie Power Point, nie będą zwracane 

Uczestnikom. 

3.  Organizatorzy konkursu nie pokrywają jakichkolwiek kosztów związanych ze zgłoszeniem oraz 

uczestnictwem w konkursie.  

4.  Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania dyplomów  

i nagród uczniowi i danej szkole lub odmowy jej przyznania. 

5.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie ich danych osobowych (imię, 

nazwisko, szkoła, klasa, projekt, opis projektu) oraz wizerunku przez Organizatora, w celu prowadzenia i 

promowania Konkursu, w szczególności na stronie internetowej firmy, w materiałach promocyjnych oraz w 

mediach. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych, które 

umożliwią wyłonienie zwycięzców Konkursu. 

6.  Każdy z uczniów, biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje 

postanowienia Regulaminu Elektryzującej Pasji. 

7.  Organizatorzy mają możliwość zaproszenia do współpracy przy realizacji Konkursu inne podmioty 

zainteresowane kształceniem umiejętności powiązanych z celami Konkursu. 

8.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania Konkursu. 

Ewentualne zmiany będą komunikowane poprzez stronę www.elektrotim.pl  
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