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Regulamin Konkursu  

„ZAWODOWCY POSZUKIWANI - Mapa rzemieślników 2021” 

                

                § 1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Burmistrz Miasta Złotowa - aleja Piasta 1, 77-400 Złotów 

2. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie - ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów 

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

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, w tym rzemieślniczej. 

2. Zapoznanie uczniów z powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica z zawodami rzemieślniczymi. 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do planowania kariery zawodowej. 

4. Pobudzenie aktywności twórczej, wzrost samooceny wśród dzieci i młodzieży poprzez zaprezentowanie swoich umiejętności. 

5. Wzrost kompetencji IT u dzieci i młodzieży. 

6. Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu  

 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy - mapy zakładów rzemieślniczych z powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy 

Łobżenica, w których można się uczyć zawodu. 

2. Mapa może być przedstawiona w następujących kategoriach: 

 a) cyfrowej- jedna strona lub jeden slajd, zapisany w formacie jpg, png, pdf,  

 b) plastycznej- arkusz o formacie A2. 

3. Praca konkursowa powinna:  

• zawierać podstawowe dane zakładu rzemieślniczego (nazwę, dane kontaktowe, szyld lub logo),  

• uwzględniać opis: profilu, cech i specyfiki zakładu rzemieślniczego, 

• przedstawiać minimum 10 zakładów rzemieślniczych oznaczonych na mapie (z obszaru jednego miasta, gminy  

lub powiatu), 

• dotyczyć jednej lub wielu branż rzemieślniczych, na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu (Alfabetyczny wykaz 

zawodów rzemieślniczych), 

• przedstawiać w ciekawy i atrakcyjny sposób zakłady rzemieślnicze, 

• zawierać elementy wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu (dot. formy plastycznej). 
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4. Pracę należy dostarczyć na adres mailowy: biuro@cech-zlotow.info, na nośniku (płyta CD, DVD, pendrive, arkusz), osobiście,  

za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) na adres siedziby Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, 

ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów do dnia 14.05.2021 roku. 

5. Nośnik należy podpisać: Praca konkursowa „ZAWODOWCY POSZUKIWANI - Mapa rzemieślników 2021” oraz  imiona i nazwiska 

autorów pracy. 

6. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz zgodę opiekuna prawnego 

na udział uczestnika w konkursie  „ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021” (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

 

§ 4  

Założenia organizacyjne konkursu 

 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica. 

2. Konkurs przyjmuje formę zespołową (maksymalnie 3 osoby). 

3. Jeden zespół może złożyć tylko jedną pracę, w jednej kategorii. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych 

konkursach.  

5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc. 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

7.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów majątkowych praw autorskich 

do złożonych prac i z możliwością wykorzystania prac w całości lub we fragmentach, w działalności statutowej Organizatorów.  

8. Prace złożone po terminie, niepodpisane lub bez załączników nr 2 i 3 do Regulaminu, nie będą podlegały ocenie. 

 

§ 5 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:  

• Przedstawiciel/e Urzędu Miejskiego w Złotowie, 

• Przedstawiciel/e Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, 

• Przedstawiciel/e Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione w skali (0-5) na podstawie następujących kryteriów (załącznik nr 4 i 4A do Regulaminu): 

• zgodność wykonanej pracy z Regulaminem konkursu, 

• szczegółowość pozyskanych informacji, 

• oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu,  

• atrakcyjność, wrażenia estetyczne. 

3. Zebranie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 17.05.2021 roku.  

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z obrad wraz z listą nagrodzonych prac.     

5. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę określone kryteria, przyzna nagrody rzeczowe dla kategorii: 

a) cyfrowej, 

b) plastycznej. 
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6. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników upominki. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie, ani wymianie na ich równowartość pieniężną.   

8.Nagrody zostaną wręczone podczas Gali XXI finału konkursu „Złoty Herb”. Szczegółowe informacje o finale  

będą przedstawione na stronach internetowych Organizatorów. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie  

o terminie Gali. 

9.Lista nagrodzonych zespołów (załącznik nr 5 do Regulaminu) zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów. 

10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

W związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane dane osobowe uczestników Konkursu, dlatego, na podstawie art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:  

1. W ramach organizowania Konkursu, dochodzi do współpracy między Burmistrzem Miasta Złotowa, Cechem Rzemiosł 
Różnych w Złotowie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Podmioty  
te współadministrują danymi osobowymi, co oznacza, że wspólnie decydują o zasadach pracy na tych danych. 

2. Współadministratorami danych osobowych (dalej: Współadministratorzy) uczestników Konkursu są: 
a. Burmistrz Miasta Złotowa – aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, z którym można kontaktować się pisząc na adres siedziby, 

wysyłając e-mail na adres urząd@zlotow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 263 26 40.  
b. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie, ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów, z którym można kontaktować się pisząc  

na adres siedziby, wysyłając e-mail na adres biuro@cech-zlotow.info lub dzwoniąc pod numer telefonu  
67 263 32 31. 

c. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, z którym 
można kontaktować się pisząc na adres siedziby, wysyłając e-mail na adres sekretariat@cwrkdiz.pila.pl  
lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 307 00 04. 

3. Inspektor Ochrony Danych 
a. Burmistrz Miasta Złotowa powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych pisząc e-mail na adres: bhp@onet.pl  

b. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile powołało Inspektora Ochrony Danych,  
z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@cwrkdiz.pila.pl. 

4. Informacja o wymogu podania danych 
a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Niepodanie danych, skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

b. Podanie danych oparte na wyrażonej zgodzie dotyczące wizerunku uczestnika Konkursu jest dobrowolne i nie ma 

wpływu na uczestnictwo w Konkursie i brak wyrażonej zgody nie rodzi jakiekolwiek negatywnych konsekwencji. 

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

a. Przeprowadzenie i realizacja Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcie, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz 
ich prac – zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

b. Udostępnienie wizerunku uczestnika Konkursu – dobrowolna zgoda opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
oraz upublicznienie utworu (art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

6. Okres przechowywania danych 
a. Dane uczestników Konkursu niebędących zwycięzcami będą przetwarzane Przez okres trwania Konkursu oraz przez 

okres potrzebny na usunięcie danych, nie dłużej niż 6 miesięcy. 
b. Dane zwycięzców konkursów będą przechowywane przez 5 lat.  

mailto:urząd@zlotow.pl
mailto:biuro@cech-zlotow.info
mailto:bhp@onet.pl
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c. Dane utrwalone w postaci materiału fotograficznego, które nie zostaną opublikowane, zostaną usunięte 
niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 miesięcy.  

d. Dane utrwalone w postaci materiału fotograficznego, który zostanie opublikowany, będą przetwarzane przez 5 lat.  
7. Prawa osób, których dane dotyczą 

a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.  
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych. 
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (chyba, że odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa).  
e. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
9. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

(w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych). 

10. Odbiorcy danych 
a. Dane osobowe będą udostępnione na stronie internetowej Współadministratorów oraz na ich portalach 

społecznościowych.  
b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy 

kontrolujące Współadministratorów.  
c. Inne podmioty, z którymi Współadministratorzy ściśle współpracują, działającymi na polecenie 

Współadministratorów i pod jego nadzorem (np. podmioty realizujące obsługę infrastruktury IT i dostawcy poczty 
elektronicznej). 

d. Gotowy materiał fotograficzny zostanie udostępniony zainteresowanym podmiotom, takim jak: szkoły, instytucje  
i organy administracji publicznej, gazety oraz podobnym, w celu jego upublicznienia w możliwie wielu miejscach  
i zwiększania jego zasięgu. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji 
międzynarodowych. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów: Urząd Miejski w Złotowie www.zlotow.pl,  

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie www.cech-zlotow.info, 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. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.   

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021r. 

 

http://www.zlotow.pl/
http://www.cech-zlotow.info/
http://www.cwrkdiz.pila.pl/
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Załącznik nr 1    

Alfabetyczny wykaz zawodów rzemieślniczych 

 

1. Baca 

2. Betoniarz 

3. Betoniarz zbrojarz 

4. Bieliźniarz  

5. Bioenergoterapeuta 

6. Blacharz 

7. Blacharz izolacji przemysłowych  

8. Blacharz samochodowy 

9. Brązownik  

10. Brukarz 

11. Bursztyniarz 

12. Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych  

13. Cholewkarz 

14. Cieśla 

15. Cukiernik 

16. Dekarz 

17. Drukarz  

18. Dziewiarz 

19. Elektromechanik 

20. Elektromechanik pojazdów samochodowych 

21. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 

22. Elektromechanik urządzeń chłodniczych 

23. Elektromonter urządzeń dźwignicowych 

24. Elektryk 

25. Fajkarz  

26. Florysta 

27. Fotograf 

28. Fryzjer 

29. Fryzjer zwierząt (groomer) 

30. Garbarz skór 

31. Garbarz skór bez włosa  

32. Glazurnik 

33. Gorseciarka  

34. Grawer 

35. Hafciarka  

36. Introligator 

37. Juhas  

38. Kaletnik 

39. Kamieniarz 

40. Kapelusznik-czapnik  

41. Karmelarz  

42. Kominiarz 

43. Koronkarka  

44. Kosmetyczka  

45. Koszykarz plecionkarz 

46. Kowal 

47. Kowal wyrobów zdobniczych 

48. Kożusznik 

49. Krawiec 

50. Kucharz  

51. Kuśnierz 

52. Lakiernik 

53. Lakiernik samochodowy 

54. Ludwisarz  

55. Malarz tapeciarz 

56. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

57. Mechanik pojazdów samochodowych 

58. Mechanik precyzyjny 

59. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

60. Mechanik motocyklowy 

61. Metaloplastyk 

62. Młynarz 

63. Modelarz odlewniczy  

64. Modystka 

65. Monter elektronik 

66. Monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych 

67. Monter fortepianów i pianin 

68. Monter instalacji gazowych 

69. Monter instalacji gazów medycznych 

70. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 

71. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

72. Monter izolacji budowlanych 

73. Monter izolacji przemysłowych 

74. Monter sieci cieplnych 

75. Monter sieci gazowych 

76. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 

77. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w        

budownictwie 

78. Murarz 

79. Murarz - tynkarz 

80. Obuwnik 

81. Obuwnik miarowy 

82. Obuwnik ortopedyczny 

83. Operator obrabiarek skrawających 

84. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie  

85. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 

86. Optyk mechanik  

87. Optyk okularowy  

88. Organomistrz 

89. Parkieciarz 
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90. Piekarz 

91. Podkuwacz koni 

92. Posadzkarz 

93. Pozłotnik 

94. Protetyk słuchu  

95. Przetwórca ryb 

96. Pszczelarz 

97. Radiesteta 

98. Renowator mebli artystycznych  

99. Renowator zabytków architektury  

100. Rękawicznik 

101. Rusznikarz 

102. Rymarz  

103. Rzeźbiarz w drewnie 

104. Rzeźnik wędliniarz 

105. Stolarz 

106. Stolarz budowlany 

107. Stolarz meblowy 

108. Studniarz  

109. Szklarz budowlany 

110. Sztukator  

111. Ślusarz 

112. Tapicer 

113. Tartacznik  

114. Technik ortopeda  

115. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 

116. Termoizoler 

117. Tkacz  

118. Tokarz w drewnie  

119. Wędliniarz  

120. Witrażownik 

121. Wizażystka /stylistka 

122. Wulkanizator 

123. Wyprawiacz skór futerkowych 

124. Zdobnik ceramiki  

125. Zdobnik szkła  

126. Zdun 

127. Zegarmistrz 

128. Złotnik-jubiler 
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Załącznik nr 2      

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE „ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kategoria konkursowa: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 3     

Zgoda opiekuna prawnego na udział uczestnika w konkursie  

„ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021” 

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

(podać imię i nazwisko dziecka) 

□ Zgadzam się na udział mojej podopiecznej / mojego podopiecznego w Konkursie „Zawodowcy poszukiwani – Mapa 
rzemieślników 2021”, a zatem na akceptację warunków Regulaminu tego Konkursu. 

□ Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojej podopiecznej / mojego podopiecznego utrwalonego podczas Gali 
Konkursu „Zawodowcy poszukiwani – Mapa rzemieślników 2021” przez upublicznienie w Internecie oraz materiałach 
relacjonujących wydarzenie. Materiały te posłużą do promocji oraz realizacji zadań informacyjnych Współadministratorów 
wynikających ze statutu.  

 

........................................     .................................................................................................. 
(data)       (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Informujemy, że zasady ochrony prywatności uczestników konkursu „ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021” opisano  

w Regulaminie tego konkursu. 

Poniższy komunikat dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych Pani / Pana, a więc opiekunów prawnych uczestników. 

Zawiadamiamy, że informacje zawarte w Pani / Pana 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. W ramach organizowania Konkursu, dochodzi do współpracy między Burmistrzem Miasta Złotowa, Cechem Rzemiosł Różnych  
w Złotowie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Podmioty te współadministrują danymi 
osobowymi, co oznacza, że wspólnie decydują o zasadach pracy na tych danych. 

2. Współadministratorami danych osobowych (dalej: Współadministratorzy) uczestników Konkursu są 
a. Burmistrz Miasta Złotowa – aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, z którym można kontaktować się pisząc na adres siedziby, wysyłając 

e-mail na adres urzad@zlotow.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 263 26 40. 
b. Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie, ul. Czechowa 11, 77-400 Złotów, z którym można kontaktować się pisząc na adres 

siedziby, wysyłając e-mail na adres biuro@cech-zlotow.info lub dzwoniąc pod numer telefonu 67 263 32 31. 
c. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, z którym można 

kontaktować się pisząc na adres siedziby, wysyłając e-mail na adres sekretariat@cwrkdiz.pila.pl lub dzwoniąc pod numer 
telefonu 67 307 00 04. 

3. Inspektor Ochrony Danych 
a. Burmistrz Miasta Złotowa powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail 
na adres: bhp@onet.pl  

b. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@cwrkdiz.pila.pl. 

4. Pani / Pana dane gromadzone są wyłącznie w celach dowodowych, a więc, aby wykazać, że Pani / Pana podopieczni biorą udział  

w Konkursie za Pani / Pana zgodą. 

mailto:urzad@zlotow.pl
mailto:biuro@cech-zlotow.info
mailto:bhp@onet.pl
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5. Podstawą prawną takiego wykorzystania dotyczących Pani / Pana 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 art. 15 i 17. 

6. Pani / Pana oświadczenia będą przechowywane przez okres, przez jaki przetwarzane będą dane Pani / Pana podopiecznych, zgodnie  

z postanowieniem zaakceptowanego regulaminu. Będzie to okres nie dłuższy niż 6 lat. 

7. W przetwarzaniu będą uczestniczyły podmioty działające pod nadzorem i w imieniu Współadministratorów: 

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

b. Podmiot świadczący usługę administracji infrastrukturą informatyczną. 

8. Przysługujące Pani / Panu prawa: 

a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 

b. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych. 

c. Prawo do usunięcia danych (wyłącznie w następstwie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania). 

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

e. Prawo do cofnięcia wyrażonej przez Panią / Pana zgody. 

9. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Państwa dzieci.  

10. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych). 

11. Pani / Pana zgoda na udział podopiecznego w Konkursie jest w pełni dobrowolna, ale konieczna do wzięcia udziału Pani / Pana 

podopiecznej / podopiecznego w Konkursie.  

12. Pani / Pana zgoda dotycząca udostępnienia wizerunku uczestnika Konkursu jest dobrowolna i nie ma wpływu na uczestnictwo  

w Konkursie.  

13. Odbiorcy danych 

a. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące 

Współadministratorów. 

b. Inne podmioty, z którymi Współadministratorzy ściśle współpracują, działającymi na polecenie Współadministratorów i pod 

jego nadzorem (np. podmioty realizujące obsługę infrastruktury IT i dostawcy poczty elektronicznej).   

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)  
ani organizacji międzynarodowych. 

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania. 
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   Karta oceny przedłożonej pracy do konkursu 

„ZAWODOWCY POSZUKIWANI - Mapa rzemieślników 2021” 

FORMA CYFROWA 

Kryteria oceny pracy biorąc pod uwagę § 5 Regulaminu konkursu: 

a. zgodność wykonanej pracy z Regulaminem konkursu (0-5 pkt),  

b. szczegółowość pozyskanych informacji (0-5 pkt), 

c. oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu (0-5 pkt),  

d. atrakcyjność, wrażenia estetyczne (0-5 pkt). 

Lp. Autorzy pracy 

(imię i nazwisko) 

Kryteria  

Suma punktów a. b. c. d. 
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Karta oceny przedłożonej pracy do konkursu 

„ZAWODOWCY POSZUKIWANI - Mapa rzemieślników 2021” 

FORMA CYFROWA 

 

Lp. Autorzy pracy 

(imię i nazwisko) 

Suma punktów przedstawicieli komisji  

Łączna  

suma 

punktów 

 

Miejsce Cech 

Rzemiosł 

Różnych  

w Złotowie 

CWRKDiZ  

w Pile 

Urząd 

Miasta 

Złotów 

 

1. WALAS Aleksander – kl. VIII b 

WALAS Sergiusz – kl. VII c 

(SP Nr 3 w Złotowie) 

 

17 

 

17 

 

 

13 

 

 

47 

 

 

II 

 

2. MARCINOWICZ Ewelina – VII b 

NOWAK Michalina – VII 

(SP w Radawnicy) 

 

10 

 

15 

 

9 

 

34 

 

- 

3. BRZEZIŃSKA Oliwia – kl. VIII 

KURCZYŃSKA Martyna – kl. VII 

MOŻDŻEŃ Julia –kl. VIII 

(SP w Sławianowie) 

 

17 

 

18 

 

17 

 

52 

 

I 

4. MANIKOWSKA Maja – kl. VIII a 

FERTIKOWSKA Agnieszka – kl. VIII a 

GRABELSKA Marianna – kl. VIII a 

(SP Nr 1 w Złotowie) 

 

13 

 

12 

 

12 

 

37 

 

III 

5. SIUTKOWSKA Natalia – kl. VII c 

LEWANDOWSKA Zuzanna – kl. VII c 

(SP Nr 1 w Złotowie) 

 

10 

 

10 

 

9 

 

29 

 

- 
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Załącznik nr 5 

 Lista laureatów konkursu „ZAWODOWCY POSZUKIWANI - Mapa rzemieślników 2021” 

 

FORMA PLASTYCZNA 

 

Lp. Imię i nazwisko laureata 

konkursu * 

Przyznana nagroda - zajęcie 

miejsca 

Data Podpis odbiorcy/ 

potwierdzenie nadania 

przesyłki 

 

 

1. 

 

 

SZYMAŃSKA Agata – kl. VII 

SKOCZYLAS Nikola – kl. VII 

(SP w Radawnicy) 

- I miejsce   

 

2. 

 

 

GURCZYŃSKI Piotr – Kl. VI 

KONAK Wiktoria – kl. V 

JAWORSKI Szymon – kl. V 

KOZLOWSKA-HADZICKA 

Michelle – kl. VI 

BEMBNISTA Nikola – kl. VI 

ZIARNEK Joanna – kl. IV 

(SP w Sławianowie) 

 

- II miejsce 

 

  

 

3. 

 

 

KNITTER Nadia – kl. VI c 

PANGLISCH Sara – kl. VI c 

(SP Nr 2 w Złotowie) 

 

- III miejsce 
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FORMA CYFROWA 

 

Lp. Imię i nazwisko laureata konkursu * Przyznana nagroda - 

zajęcie miejsca 

Data Podpis odbiorcy/ 

potwierdzenie nadania 

przesyłki 

 

 

1. 

 

 

BRZEZIŃSKA Oliwia – kl. VIII 

KURCZYŃSKA Martyna – kl. VII 

MOŻDŻEŃ Julia –kl. VIII 

(SP w Sławianowie) 

- I miejsce   

 

2. 

 

 

WALAS Aleksander – kl. VIII  

WALAS Sergiusz – kl. VII  

(SP Nr 3 w Złotowie) 

 

- II miejsce 

 

  

 

3. 

 

 

MANIKOWSKA Maja – kl. VIII a 

FERTIKOWSKA Agnieszka – kl. VIII a 

GRABELSKA Marianna – kl. VIII a 

(SP Nr 1 w Złotowie) 

 

- III miejsce 

 

  

*Drukowanymi literami 

 


