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NOC ZAWODOWCÓW 2018 
REGULAMIN KONKURSU   

„ZAWÓD MOICH MARZEŃ” 

 

§ 1 Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest zaplanowanie przez uczniów swojej przyszłości zawodowej oraz 

prezentacja wybranego przez siebie zawodu z uwzględnieniem: 

• opisu wybranego zawodu i wykonywanych czynności zawodowych, miejsca pracy  

i warunków pracy; 

• predyspozycji, jakie powinien posiadać kandydat do zawodu (uzdolnienia, 

zainteresowania, motywacja do wykonywania zawodu, stan zdrowia, wytrzymałość 

na stres itp.) oraz  czynników takich jak tradycje rodzinne, potrzeby rynku pracy; 

• ścieżki edukacyjnej wiodącej do zdobycia  wybranego zawodu.  

2. Konkurs jest realizowany z okazji wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2018, które 

odbędzie się w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży przy ul. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego 2.  

 

§ 2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego  

i Zawodowego w Pile z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła.   

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Izabela Pawlikowska - 

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,  

tel.: 67 307 00 04, e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl.  

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i III klas 

gimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Czas trwania postępowania konkursowego: 10 – 28 września 2018 r. 

4. Konkurs jest realizowany w kategorii „indywidualna”, każdy z uczestników może 

przekazać tylko jedną pracę.  
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5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 

na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać  

w przyszłości. 

7. Konkurs polega na wykonaniu pracy „Zawód moich marzeń”. Pracę można wykonać  

w następującej formie i technice:  

I. Kategoria PRACA PLASTYCZNA: komiks, fotoreportaż, plakat; 

II. Kategoria PRACA MULTIMEDIALNA: prezentacja Power Point, video.   

8. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 28.09.2018 r. do godz. 15.30  na adres: Centrum Wsparcia 

Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.   

9. Pracę multimedialną należy składać w formie nośnika elektronicznego 

(płyta CD/DVD) zawierającego treść prezentacji multimedialnej PowerPoint lub film 

video. Prace plastyczne powinny być odpowiednio zabezpieczone.  

10. Każda płyta lub praca plastyczna powinny być opisane wg schematu: 

• imię i nazwisko autora, klasa, 

• nazwa szkoły, 

• numer telefonu pozwalający na kontakt z autorem. 

11. Prace złożone po terminie lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie. W przypadku 

przesyłek decyduje data stempla pocztowego.   

12. Prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów. Film video może trwać 

maksymalnie 5 minut.  

13. Praca plastyczna powinna być wykonana na papierze typu bristol w formacie nie 

mniejszym niż A3 (297x420 mm). 

14. Tematyka prac powinna obejmować: 

• nazwę i krótki rys historyczny zawodu, 

• specyfikę pracy w danym zawodzie, 

• kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu, 

• drogi kształcenia – szkoły, studia, 

• umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu, 

• możliwości zatrudnienia, 

• informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód. 

15. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa 

własności złożonych egzemplarzy prac i z możliwością wykorzystania prac w całości 

lub we fragmentach w działalności statutowej Organizatora. 
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16. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodzica / opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również rejestracji wideo i fotograficznej 

wydarzenia i późniejszej publikacji wybranych fragmentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na zawarcie 

stosunku prawnego poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

    § 4 Ocena prac konkursowych 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą 

pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.  

2. Kryteria oceny zostają ustalone w następujący sposób: 

• trafność doboru tematu pracy, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

      § 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody  

1. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona dnia 5 października br. o godz. 19.00 

podczas wydarzenia pt. Noc Zawodowców 2018, organizowanego w Zespole Szkół im. 

Hipolita Cegielskiego w Chodzieży przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.  

2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.cwrkdiz.pila.pl. 

3. Organizator przyzna trzy nagrody w każdej z kategorii - praca multimedialna i praca 

plastyczna:  

 I miejsce – tablet o wartości 600 zł  

II miejsce – kamera sportowa o wartości 250 zł  

III miejsce – sprzęt multimedialny o wartości 150 zł. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną.   

5. Nagrody zostaną wręczone podczas wydarzenia Noc Zawodowców 2018 w Zespole 

Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.  

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
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     § 6 Przetwarzanie danych osobowych  

1. W związku z uczestnictwem w konkursie dojdzie do zbierania, wykorzystywania oraz 

publikacji informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Pile przy ul. Bydgoskiej 21. Z administratorem danych 

osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej 

sekretariat@cwrkdiz.pila.pl, telefonicznie pod numerem +48 67 307 00 04 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  

z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl 

4. W związku z uczestnictwem w konkursie przetwarzane będą następujące dane 

osobowe: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz imię i nazwisko i wzór podpisu 

opiekuna prawnego uczestnika konkursu w związku z obowiązkiem wyrażenia 

przez tego opiekuna zgody na zawarcie stosunku prawnego (akceptację 

Regulaminu i udział w konkursie) przez osobę małoletnią, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO i art. 15–22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 

b) Imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz klasa, do której uczęszcza Uczestnik 

i nazwa jego szkoły w celu jednoznacznej identyfikacji (rozróżnienia) 

Uczestników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

c) Treść pracy konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz 

publikacji pracy w Internecie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie  

z niniejszym Regulaminem. 

d) Numer telefonu pozwalający na kontakt z Uczestnikiem na okoliczność braku 

możliwości uczestnictwa przez tego Uczestnika w wydarzeniu wyłonienia 

zwycięzców i rozdania nagród, w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

e) Wizerunek uczestników wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, 

zarejestrowany w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji  

w Internecie – na stronie internetowej Organizatora, na jego fanpage’u  
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w serwisie Facebook oraz na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

f) Ponadto zawiadamiamy, że na wydarzeniu wyłonienia zwycięzców i rozdania 

nagród materiał wideo i fotograficzny będzie również gromadzony przez 

Partnerów Organizatora, wskazanych w Regulaminie wydarzenia NOC 

ZAWODOWCÓW 2018, na zasadach i w celu przez nich określonych.  

5. Każdemu Uczestnikowi, opiekunowi prawnemu Uczestnika oraz osobie obecnej  

w czasie wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród przysługuje prawo do 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania administratora 

do usunięcia danych, prawo do wezwania administratora do ograniczenia 

przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych  

(z wyłączeniem zgody, o której mowa powyżej, w §6 ust. 4 lit. a) oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu nie będących zwycięzcami przetwarzane będą 

przez okres trwania konkursu oraz operacyjny okres potrzebny na usunięcie danych, 

nie dłużej niż 6 miesięcy. Dane zwycięzców konkursów oraz dane zawarte w zgodach, 

o których mowa w §6 ust. 4 lit. a będą przechowywane, dla celów dowodowych, przez 

okres 5 lat. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, które 

nie zostaną opublikowane, zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 

3 miesięcy. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, który 

zostanie opublikowany, będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakichkolwiek decyzji. 

8. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 

przepisami prawa. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia 

Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile  www.cwrkdiz.pila.pl.  

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego Regulamin.  

3. Organizatorzy mogą odstąpić od przeprowadzenia konkursu bez podania przyczyn.  

4. W przypadku zbyt niskiej ilości zgłoszonych prac organizatorzy mogą odstąpić  

od przeprowadzenia konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.   

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2018 roku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Zawód moich marzeń” 

 

 

 

Oświadczenie dla opiekuna prawnego małoletniego uczestnika 

konkursu 
 

 

Ja, niżej podpisana / podpisany, .................................................................... (imię i nazwisko 

opiekuna prawnego), oświadczam, że jestem opiekunem prawnym 

............................................................... (imię i nazwisko małoletniego). 

 

Zgadzam się na udział mojej podopiecznej / mojego podopiecznego w konkursie „Zawód 

moich marzeń” organizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Pile z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 21 w Pile, na zasadach określonych 

w Regulaminie tego konkursu. 

 

Jednocześnie zgadzam się na wykorzystywanie danych osobowych mojej podopiecznej / 

mojego podopiecznego na potrzeby przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, 

również w zakresie publikacji wizerunku, publikacji pracy konkursowej oraz wyników tego 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 .......................................................... 

      (podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 


