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Regulamin Konkursu „I Like Rzemiosło” 

§ 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 w partnerstwie z Cechami Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Czarnkowie, 

Pile, Rogoźnie, Trzciance, Wronkach i Złotowie zwanych dalej Partnerami.  

 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła  

i wykwalifikowanej pracy zawodowej oraz zaplanowanie przez uczniów swojej przyszłości 

zawodowej.   

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu prezentującego proces i specyfikę pracy 

rzemieślnika, zrealizowanego przez zespół uczniów podczas wizyty studyjnej. 

 

§ 3  

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz do 3 klas 

gimnazjalnych na terenie działania Cechów Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Czarnkowie, Pile, 

Rogoźnie, Trzciance, Wronkach i Złotowie. 

2. Wszelkie koszty związane z produkcją filmu ponoszą uczestnicy konkursu.  

3. Czas trwania postępowania konkursowego: marzec – czerwiec 2019 r. 

4. Konkurs jest realizowany w kategorii praca zespołowa.  

5. Szkoła może zgłosić dwa zespoły uczniów w składzie: trzech uczniów i doradca 

zawodowy/opiekun grupy.  

6. Zespoły konkursowe należy rejestrować wysyłając zgłoszenie zespołu konkursowego (imiona  

i nazwiska uczniów oraz doradcy zawodowego/opiekuna grupy) na adres mailowy 

sekretariat@cwrkdiz.pila.pl do dnia 05.04.2019 r.  

7. Do konkursu może przystąpić maksymalnie 20 zespołów konkursowych,  

o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.  
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8. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego 

zawodu rzemieślniczego oraz efektów pracy rzemieślników. Film powinien przedstawiać  

w ciekawy sposób zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy. Czas trwania 

filmu to max. 5 minut. 

9. Film należy wykonać techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia  

(np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej) w formacie MP4.  

10. Pracę należy składać w formie nośnika elektronicznego - płyta CD/DVD lub pendrive. 

11. Filmy należy realizować w zakładach rzemieślniczych, których lista stanowi  

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

12. Termin realizacji wizyty doradca zawodowy/opiekun grupy ustala indywidualnie  

z wybranym rzemieślnikiem.  

13. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wizyty studyjnej odpowiada doradca zawodowy/opiekun 

grupy.  

14. 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. 

15. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś 

godność lub promujących przemoc.  

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

nadsyłającego) do dnia 05.06.2019 r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

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

17. Każda płyta powinna zostać opisana wg schematu: 

• skład zespołu konkursowego: imiona i nazwiska autorów, klasa, 

• nazwa szkoły, 

• imię i nazwisko,  numer telefonu oraz adres e-mail doradcy zawodowego/opiekuna grupy. 

18. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

19. Prace konkursowe stanowią Utwór w rozumieniu art. 1. ustawy z 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

20. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem  

na Organizatora majątkowych praw autorskich do złożonych prac i z możliwością 
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wykorzystania prac w całości lub we fragmentach, w działalności statutowej Organizatora  

i Partnerów. 

21. Uczestnicy przenoszą majątkowe prawa autorskie na Organizatora konkursu zezwalając  

na wykorzystanie nagrań w zakresie poniższych eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie rozpowszechniania Utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

c. używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) Utworów dowolną 

techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in.  

w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych 

kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie; 

d. wprowadzanie Utworów do pamięci komputera; 

e. używanie i korzystanie z Utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez 

Organizatora, jak i Partnerów, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych. 

22. Uczestnik oświadcza, iż udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania opracowań 

Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie przeróbek, modyfikacji  

i adaptacji, w tym także do dokonywania opracowań powstałych wskutek inspiracji pracą 

konkursową. 

23. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych  

na Organizatora przeniesione zostanie również wyłączne prawo zezwalania  

na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, w tym do dokonywania  

i rozpowszechniania opracowań Utworu, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

24. Prace złożone po terminie lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.  

25. W przypadku przesyłek decyduje data wpływu.  
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§ 4 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

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

- pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego  

w Pile, 

-  przedstawiciele Cechów Rzemiosł Różnych.   

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

• zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,  

• oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu,  

• montaż i wrażenia estetyczne. 

3. Komisja wyłoni trzy zespoły konkursowe, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe - 

multimedialne.  

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

pieniężną.   

5. Nagrody zostaną wręczone podczas Finału Konkursu organizowanego w czerwcu 2019r. w Pile. 

Szczegółowe informacje o Finale będą przedstawione na stronie internetowej Organizatora.  

6. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona podczas Finału Konkursu oraz opublikowana  

na stronie internetowej www.cwrkdiz.pila.pl do dnia 15.06.2019 r.  

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

§ 5 

     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  
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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, 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 oraz klasa, do której uczęszcza Uczestnik i nazwa 

jego szkoły w celu jednoznacznej identyfikacji (rozróżnienia) Uczestników. 

b) Treść pracy konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz publikacji pracy 

w Internecie. 

c) Imię i nazwisko,  numer telefonu oraz adres e-mail doradcy zawodowego/opiekuna 

grupy pozwalający na kontakt z uczestnikami na okoliczność braku możliwości 

uczestnictwa zespołu konkursowego w wydarzeniu wyłonienia zwycięzców i rozdania 

nagród, w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody. 

d) 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 oraz Partnerów, a także na kanale Organizatora w serwisie YouTube oraz 

w celu udostępnienia Partnerom, aby umożliwić im publikację i realizację ich zadań 

statutowych. 

5. 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). 

6. 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.  

7. Dane osobowe uczestników konkursu niebędących zwycięzcami przetwarzane będą przez 

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

mailto:sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
http://www.cwrkdiz.pila.pl/
mailto:sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
mailto:sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
mailto:iod@cwrkdiz.pila.pl


                               

 __________________________________________________________________________________           

   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,  

ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła , tel. 67 307 00 04/05  sekretariat@cwrkdiz.pila.pl  
www.cwrkdiz.pila.pl  

 

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. 

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

decyzji. 

9. 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. 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 18 marca 2019 roku. 
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