
  

 

REGULAMIN KONKURSU  

ZAWODOZNAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY  

„ZOSTAŃ ZAWODOWCEM” 

            
§ 1 

Organizator konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  
w Pile, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła, zwane dalej Organizatorem.  

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora 
oraz uczestników Konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest z użyciem narzędzi internetowych Kahoot. 
  

§ 2 
Cel konkursu 

1. Celami konkursu są: 
a. kształtowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży;  
b. przybliżenie zagadnień ze świata zawodów oraz pracy; 
c. świadome zaplanowanie przyszłości zawodowej. 
 

§ 3 
Warunki konkursu 

 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu chodzieskiego, 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, powiatu pilskiego, powiatu wągrowieckiego oraz powiatu 
złotowskiego. 

2. Uczestnicy powinni posiadać smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu. 
3. Jako że Konkurs organizowany jest z użyciem narzędzi stron trzecich, technicznym warunkiem uczestnictwa 

jest wykonanie operacji niezbędnych do dołączenia do gry w serwisie https://kahoot.it/ 
a. informujemy, że Kahoot autonomicznie określa warunki korzystania ze swojego serwisu; 
b. organizator konkursu nie dysponuje możliwością wpłynięcia na te warunki ani nie ponosi 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kahoot; 
c. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności i Warunkami Świadczenia Usług Kahoot: 

https://kahoot.com/privacy-
policy/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link 
https://kahoot.com/terms-and-
conditions/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium
=link 

 
§ 4 

Przebieg konkursu 
 

1. Uczestnicy muszą odpowiedzieć na 17 pytań jednokrotnego wyboru o charakterze zawodoznawczym. 
Uczniowie kończą grę we własnym tempie, przeglądają pytania i odpowiedzi na swoich urządzeniach. 

2. Uczestnicy wchodzą na swoich urządzeniach na stronę kahoot.it. 
3. Wpisują Game Pin, a następnie zatwierdzają Enter. 
4. Gracze wpisują w miejscu Nickname na smartfonie nick podany wcześniej w zgłoszeniu do konkursu klikają 

ok, go! i czekają na uruchomienie gry. 
5. Gracze otrzymują komunikat: You’re In! (jesteś w grze) i czekają na uruchomienie gry. 
6. Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlone ilu graczy dołączyło do gry. 

https://kahoot.it/
https://kahoot.com/privacy-policy/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link
https://kahoot.com/privacy-policy/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link


  

7. Uczestnicy naciskają Start game (start gry). 
8. Na ekranie wyświetli się pytanie i odpowiedzi w czterech kolorach: 

• czerwonym, z białym w środku małym trójkątem 

• niebieskim, z białym w środku małym czworokątem 
• pomarańczowym, z białym w środku kołem 

• zielonym, z białym w środku kwadratem 
– klikają (kolor i kształt) zgodny z odpowiedzią. 

9. Gdy uczestnicy odpowiedzą, na ekranie wyświetli się wykres – rozkład odpowiedzi. 
10. Po ostatnim pytaniu na ekranie zostanie wyświetlony komunikat, kto jest zwycięzcą i wynik punktowy 

rozgrywki. 
 

§ 5 
Termin i warunki zgłoszenia  

 
1.  Konkurs realizowany jest w dniu:  02.10.2020 roku między 18.00-19.00 dla uczestników wydarzenia Noc 

Zawodowców 2020 edycja 3.0 pt. „Wielkopolska w sieci zawodów”. 
2.    Każdy uczestnik musi dostarczyć zgodę na udział w konkursie „Zostań Zawodowcem” (Załącznik nr 1) oraz 

wypełnia formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2), których skany należy przesłać do dnia 30.09.2020 roku na 
adres e-mail koordynatora konkursu: marta.frajer@cwrkdiz.pila.pl bądź w postaci wiadomości mms pod 
numer telefonu 881 771 054. 

 
 

§ 6 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.10.2020 roku. Wykaz laureatów stanowi Załącznik nr 3. 
2. Ogłoszenie laureatów konkursu zostanie opublikowane do dnia 05.10.2020 roku na stronie internetowej 

www.cwrkdiz.pila.pl oraz Facebooku Organizatora. 
3. Nagrody w konkursie będą atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi wraz z gadżetami reklamowymi 

Organizatora. Otrzymają je uczestnicy, którzy zdobędą miejsca od pierwszego do dziesiątego, natomiast 
od jedenastego do pięćdziesiątego upominki. 

4. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio laureatom lub przesłane pocztą / kurierem. Odbiór nagród 
zostanie uzgodniony telefonicznie oraz pokwitowany podpisem odbiorcy w Załączniku nr 3 lub w formie 
potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej / kurierskiej.  

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.   
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Pile  www.cwrkdiz.pila.pl.  
4. Organizator może odstąpić od przeprowadzenia konkursu bez podania przyczyn.  
5. W przypadku zbyt niskiej ilości zgłoszeń do konkursu, organizator może odstąpić od jego 

przeprowadzenia. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu konkursu.   
7. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 
§ 8 

     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. Organizator konkursu dopuszcza również możliwość utrwalenia i publikacji wizerunku laureatów Konkursu. 
Wizerunek tych osób stanowił będzie dane osobowe. Będzie on również podlegał ochronie przewidzianej 
przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Pile przy ul. Bydgoskiej 21. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się 

mailto:marta.frajer@cwrkdiz.pila.pl
http://www.cwrkdiz.pila.pl/


  

poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.pila.pl lub telefonicznie pod numerem 
67/ 307-00-04. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych, panią Hanną Watą, e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl.   

5. Dane osobowe będą wykorzystywane do: 
a. przyjmowania i rejestracji Zgłoszeń; 
b. przekazywania kodów PIN pozwalających na uczestnictwo w rozgrywce; 
c. wyłonienia laureatów Konkursu; 
d. przekazania nagród laureatom Konkursu. 

6. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania powyższych informacji jest niezbędność do realizacji tzw. 
przyrzeczenia publicznego, a więc niezbędność do wywiązania się przez Organizatora z jego zadań 
określonych tym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Ponadto, Organizator realizował będzie swoje cele statutowe oraz wykonywał swoje obowiązki, jako 
instytucja publiczna: 

a. prowadzone będą statystyki dotyczące zainteresowania Konkursem oraz wyników osiągniętych  
w grze; 

b. dopuszcza się udokumentowanie fotograficzne momentu wręczania nagród laureatom Konkursu; 
c. sylwetki laureatów (wraz z potencjalnie pozyskanym wizerunkiem) zostaną przedstawione  

w ogłoszeniu o wynikach Konkursu na stronie www i w social media Organizatora; 
d. organizator zobowiązany będzie również do przechowywania danych i poddawania się kontrolom,  

w zakresie realizacji celów statutowych. 
8. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania danych osobowych do realizacji powyższych celów jest 

niezbędność takiego działania do wykonania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit.  
e RODO), określonych Statutem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 
Dokument ten dostępny jest na stronie Organizatora (https://bip.cwrkdiz.pila.pl/statut). 

9. Przystąpienie do konkursu rozumiane jest jako zgoda na upublicznienie wizerunku (dotyczy wyłącznie 
laureatów konkursu), której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

a. laureatom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu upublicznienia ich wizerunku. 
10. Dysponowanie wizerunkiem jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 
11. Każdemu Uczestnikowi, opiekunowi prawnemu Uczestnika 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 oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

12. Dane zwycięzców konkursu będą przechowywane, dla celów dowodowych, przez okres 5 lat. Dane 
utrwalone w postaci materiału fotograficznego zostaną opublikowane, będą przetwarzane przez okres 5 
lat. 

13. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

14. Organizator konkursu nie uczestniczy w operacjach przetwarzania danych prowadzonych przez Kahoot.it. 
15. Organizatora nie wiąże z Kahoot umowa powierzenia, umowa współadministracji ani jakakolwiek inna 

umowa, z wyłączeniem regulaminu usług Kahoot. 
16. Relacje pomiędzy Uczestnikami Konkursu, a Kahoot, określa polityka prywatności i regulamin świadczenia 

usług Kahoot. 
a. organizator zachęca do zapoznania się z tymi dokumentami przed dokonaniem zgłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu zawodoznawczego dla młodzieży 

Zgoda na udział w konkursie „Zostań Zawodowcem” 

 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ................................................................................... .................................... 

(podać imię i nazwisko dziecka) 

 

□ Zgadzam się na udział mojej podopiecznej / mojego podopiecznego w konkursie „Zostań Zawodowcem”, a zatem 

na akceptację warunków Regulaminu tego konkursu. 

Zgodę tę wyrażam na rzecz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile  

z siedzibą w Pile przy ulicy Bydgoskiej 21. 

 

Regulamin konkursu „Zostań Zawodowcem” dostępny jest tu:  

https://cwrkdiz.pila.pl/noc-zawodowcow/noc-zawodowcow-2020/223,konkurs-zostan-zawodowcem-noc-

zawodowcow-2020 

 

 

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

(data)       (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Informacja na temat ochrony danych osobowych 

 

Informujemy, że zasady ochrony prywatności uczestników konkursu „Zostań Zawodowcem” opisano  

w regulaminie  tego konkursu. 

Poniższy komunikat dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych Państwa, a więc, opiekunów prawnych 

uczestników. 

Zawiadamiamy, że informacje zawarte w Państwa oświadczeniu są chronione prawem - to tzw. 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 (RODO)). W związku z powyższym, prosimy zapoznać 

się z poniższą informacją: 

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 21. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować wszelkie wnioski związane 

z prywatnością Państwa i Państwa podopiecznych. Sugerujemy kontakt pocztą elektroniczną na adres: 

iod@cwrkdiz.pila.pl. 

3. Państwa dane gromadzone są wyłącznie w celach dowodowych, a więc, aby wykazać, że Państwa 

podopieczni mogli zaakceptować warunki regulaminu konkursu „Zostań Zawodowcem”. 

4. Podstawą prawną takiego wykorzystania dotyczących Państwa danych jest niezbędność tych działań do 

realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Źródłem omawianego 

obowiązku prawnego są postanowienia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ze szczególnym 

uwzględnieniem brzmienia artykułów 15 i 17. 

mailto:iod@cwrkdiz.pila.pl


  

5. Państwa oświadczenia będą przechowywane przez okres, przez jaki przetwarzane będą dane Państwa 

podopiecznych, zgodnie z postanowieniem zaakceptowanego regulaminu. Będzie to okres nie dłuższy niż 6 

lat. 

6. W przetwarzaniu będą uczestniczyły podmioty działające pod nadzorem i w imieniu Administratora: 

a. Dostawca poczty elektronicznej (jeżeli Państwa oświadczenia zostaną do nas przesłane pocztą 

elektroniczną). 

b. Podmiot świadczący usługę administracji infrastrukturą informatyczną. 

7. Przysługują Państwu prawa: 

a. Dostępu do danych. 

b. Sprostowania danych. 

c. Usunięcia danych (wyłącznie w następstwie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania). 

d. Ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Przysługuje Państwu również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych Państwa dzieci.  

9. Możecie Państwo również zawiadomić organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli 

uznacie Państwo, że działania Administratora są niezgodne z prawem. 

10. Decyzje podejmowane w oparciu o Państwa dane nie zapadają w sposób zautomatyzowany. 

11. Państwa zgoda jest w pełni dobrowolna. Konsekwencją jej niewyrażenia jest unieważnienie akceptacji 

regulaminu przez Państwa podopieczną / podopiecznego i tym samym, uniemożliwienie ich udziału  

w konkursie „Zostań Zawodowcem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu zawodoznawczego dla młodzieży  

„ZOSTAŃ ZAWODOWCEM” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
 
 

 

 
NICK LOGOWANIA PODCZAS 
KONKURSU  

 

 
 
NUMER TELEFONU DZIECKA/ 
RODZICA 
 

 

 
 
NAZWA I ADRES SZKOŁY 
 
 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 

 

 
 
E-MAIL DZIECKA/ RODZICA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

 ……………………………………………. 

         (data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu zawodoznawczego dla młodzieży 

„ZOSTAŃ ZAWODOWCEM” 

 

Lista zwycięzców konkursu „Zostań zawodowcem - Kahoot” 

w ramach „NOCY ZAWODOWCÓW 2020 edycja 3.0”  

oraz pokwitowanie odbioru nagród 

Lp. Nazwisko i imię Przyznane nagrody 
 

Data  
 

Podpis odbiorcy  

1 
 
  

   

2 
 
  

    

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


