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Szanowni Państwo, 

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (20-24.10.2014) zapraszamy uczniów klas 3 gimnazjum do 

udziału w grze miejskiej pod nazwą „Gdzie jest praca?”.   

Gra organizowana jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu we współpracy z pracodawcami – 

rzemieślnikami z Wielkopolski. Podczas gry uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia zakładów pracy, 

rozmowy z przedsiębiorcami, spotkania z doradcą zawodowym oraz poznania ścieżek kariery zawodowej. 

A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją – bo zwyciężyć może tylko jedna drużyna. 

Gra odbywać się będzie w 5 miastach Wielkopolski:  

20.10.2014 (poniedziałek) – Wągrowiec 
21.10.2014 (wtorek) – Leszno 

22.10.2014 (środa) – Gostyń 
23.10.2014 (czwartek) – Złotów 
24.10.2014 (piątek) – Gniezno 

 

Gra przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą wybrać jako dalszą ścieżkę kariery szkołę zawodową lub też 

rozważają taką możliwość. 

Gra odbywać się będzie w godzinach 10.00 – 14.00. Do udziału w grze zapraszamy 6-osobowe zespoły 

uczniów klas 3 gimnazjum (+ nauczyciel/opiekun). 

Do wygrania atrakcyjne nagrody oraz upominki dla każdego z uczestników. 

Drużyny muszą być zgłaszane przez nauczycieli za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego 

na stronie: www.gdziejestpraca.eu. Warunkiem zgłoszenia drużyny jest dysponowanie na czas gry cyfrowym 

aparatem fotograficznym lub urządzeniem wyposażonym w funkcję robienia zdjęć (np. telefon) – wystarczy 

1 na drużynę. 

Rejestracja trwa do 5 października do północy. Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji na temat gry znajdą Państwo na stronie www.gdziejestpraca.eu.  

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: gdziejestpraca2014@gmail.com lub telefoniczny 691 014 778  

lub 605 643 263. 

Zapraszamy! 

 

Gra organizowana jest w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło” realizowanego przez Wielkopolską Izbę 

Rzemieślniczą oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – 

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz 

adaptacyjności. 
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