
   

 

Regulamin Konkursu „Zawodowa Kwarantanna” 
§ 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. Konkurs jest realizowany na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, 

wągrowieckiego oraz złotowskiego. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu „Zawodowa kwarantanna”  jest kształtowanie pozytywnego wizerunku nauki 

zawodowej, branżowej, rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej oraz zachęcenie  uczniów 

szkół podstawowych do podjęcia nauki zawodowej.   

 

§ 3  

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów branżowych i technicznych szkół z terenu powiatów 

wymienionych w §1 pkt.2  

2. Czas trwania postępowania konkursowego: kwiecień 2020. 

 

§ 4 

Zadania konkursowe 

1. Należy polubić nasz profil na facebook (jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś) i dodać do 

obserwowanych – nasz profil pod adresem https://www.facebook.com/cwrkdiz.pila/ . 

2. Do dnia  17.04.2020 do godz.12:00 należy przesłać nam swoje zgłoszenie do udziału w zabawie 

poprzez Messenger Centrum i  podać: swoje imię i nazwisko, miejscowość, klasę i nazwę szkoły do 

której chodzisz oraz nr tel. albo adres e-mail do kontaktu, nazwę zawodu jakiego się uczysz i jaki 

zaprezentujesz w tej wirtualnej grze - konkursie. 

3. Po zatwierdzeniu przez nas Twojego udziału w  konkursie opublikuj na swoim profilu fb wpis zgodnie 

z pkt. 4, – obowiązkowo oznacz tam nasze Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  

i Zawodowego w Pile. Nasz zespół po weryfikacji czy wpis jest zgodny z założeniami gry – zatwierdzi 

go i będzie on widoczny także na naszej tablicy. 

4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opublikowaniu przez uczestnika do dnia  21.04.2020 

do godz.15:00, wpisu na swoim profilu facebook „Zawodowa kwarantanna” – max. 3 zdjęcia oraz  

opis max. 5 zdań. Należy pokazać w nim, że podczas zawieszenia nauki i praktycznej nauki zawodu, 

zgodnie z zaleceniami jesteś w domu, ale kreatywnie spędzasz czas korzystając ze swoich umiejętności 

zdobytych podczas nauki zawodu. Wpis ma zawierać pozytywne zdjęcia prezentujące twoje 

https://www.facebook.com/cwrkdiz.pila/


   

umiejętności lub efekty twojej pracy (np. jak gotujesz, lub gotowej potrawy, jak szyjesz, montujesz, 

tworzysz itd… ) i ma  jak najbardziej pozytywnie zaprezentować wybrany przez Ciebie  zawód oraz 

zachęcić młodszych uczniów szkół podstawowych do wyboru  szkoły zawodowej lub tej konkretnej 

profesji.   

5. Dodaj do wpisu:  #zostanWdomu #zawodowaKwarantanna #ZawodowcySaWszedzie 

#ILikeRzemiosło  

6. Zbierz jak największą ilość polubień dla swojego posta do dnia 29.04.2020 do godz. 12:00.  

7. Biorąc udział w grze tym samym zgadzasz się na prezentację swojego wizerunku na naszym fanpage  

i innych stronach i mediach społecznościowych.  

8. Wpisy nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących 

przemoc. Wpisy nie mogą zawierać wulgaryzmów. Muszą to być  własne opracowania, nigdzie 

wcześniej niepublikowane. Zgłoszenie się do gry  jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych 

faktach. 

 

 

§ 5 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

1. Prace – ich godność z treścią Regulaminu - zostaną ocenione przez pracowników  Centrum Wsparcia 

Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

2. Podsumowanie ilości polubień danego wpisu na obu profilach – na profilu uczestnika oraz CWRKDiZ 

w Pile - wyznaczy trzy kolejne osoby, które zostaną nagrodzone gadżetami przygotowanymi przez 

Centrum – m.in. będą to słuchawki nauszne i selfiesticki.  

3. Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2020 na stronie wwww.cwrkdiz.pila.pl oraz na 

fanpage CWRKDiZ w Pile. 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Przekazanie nagród odbędzie się  

w dwojakiej formie do wyboru – odbiór osobisty w siedzibie Centrum w Pile po ustaniu pandemii lub 

drogą pocztową na wskazany przez uczestnika  adres.  

 

§ 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 .  



   

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

z inspektorem ochrony danych, panią Hanną Watą, e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl.  

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

a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu, 

b) klasa, do której uczęszcza Uczestnik i nazwa jego szkoły, 

c) nr tel. lub e-mail,  

d) adres zamieszkania. 

5. Treść pracy konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz publikacji pracy w Internecie. 

6. Wizerunek uczestników wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, zarejestrowany  

w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji w Internecie – na stronie internetowej oraz 

na fanpage’u w serwisie Facebook Organizatora, a także na kanale Organizatora w serwisie YouTube 

oraz w celu udostępnienia, aby umożliwić im publikację i realizację ich zadań statutowych. 

7. 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). 

8. 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 oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Dane osobowe uczestników konkursu niebędących zwycięzcami przetwarzane będą przez okres 

trwania konkursu oraz operacyjny okres potrzebny na usunięcie danych, nie dłużej niż 6 miesięcy. Dane 

zwycięzców konkursów 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. 

10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji. 

11. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

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. Organizator może odstąpić od przeprowadzenia konkursu bez podania przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.   

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2020 roku. 

 


