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Regulamin  
Gry Wakacyjnej „Zawodowcy są wszędzie” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Gry jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  

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

Organizatorem.  

 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem Gry jest promowanie zawodów  i zakładów rzemieślniczych, ginących zawodów, 

kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła  oraz  rozwijanie w młodzieży kreatywności 

poprzez zwiększanie  zainteresowania światem zawodów, rzemiosła i kształceniem 

zawodowym. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Gra trwa w okresie wakacji, w dniach  19 lipca – 25 sierpnia 2019 roku. 

2. Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru 

powiatu pilskiego. 

3. Gra polega na fotografowaniu szyldów zakładów rzemieślniczych z dowolnego miejsca 

Polski i nadesłaniu zdjęć za pośrednictwem facebooka do naszego Centrum. 

4. Zdjęcia spełniające warunki Regulaminu będą publikowane na naszym profilu na FB  

w celu zbierania like-ów.   

5. Podsumowanie Gry i wyłonienie zwycięzców nastąpi  30 sierpnia 2019 roku, a informacja 

ta zostanie opublikowana na stronach www i facebook. Zwycięzcy zostaną 

poinformowani przez Organizatora.  
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6. Przewidujemy dwie nagrody główne i sześć nagród dodatkowych za kolejne miejsca. 

7. Nagrodę główną przyznajemy w dwóch kategoriach: dla Uczestnika, którego zdjęcie 

uzyska najwięcej like-ów w czasie trwania Gry oraz dla osoby, która prześle do nas 

największą ilość zdjęć spełniających warunki Regulaminu Gry. 

8. Nagrody dodatkowe otrzymają 3 uczestnicy, którzy uzyskają kolejno po zwycięzcach 

najlepsze wyniki w każdej z kategorii. 

9. Prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub 

promujących przemoc.  

10. Prace nadesłane do Gry muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. Nadesłanie zdjęć jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych 

faktach. 

11. Zgłoszenie prac do Gry jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora majątkowych praw autorskich do złożonych prac i z możliwością 

wykorzystania prac w całości lub we fragmentach, w działalności statutowej 

Organizatora (na stronach www, w projektach). 

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

w szczególności poprzez dokonywanie przeróbek, modyfikacji  i adaptacji, w tym także 

do dokonywania opracowań powstałych wskutek inspiracji przesłanym zdjęciem. 

13. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny. 

14. Zwycięzców Gry wyłania Organizator po weryfikacji spełnienia przez Uczestników 

zapisów Regulaminu Gry. 

 

§ 4 

Warunki i zasady gry 

1. Aby wziąć udział w Grze należy polubić nasz profil  na Facebook pod adresem 

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

2. W celu dołączenia do Gry należy poprosić o dołączenie do zamkniętej grupy Zawodowcy 

są wszędzie www.facebook.com/groups/1092478954474039/ – zatwierdzenie przez 

administratora i włączenie uczestnika do Gry nastąpi po podaniu niezbędnych informacji 

oraz zatwierdzeniu zgód. 

3. Gra polega na przesyłaniu w wiadomościach do nas zdjęć, na których widnieją  szyldy 

zakładów rzemieślniczych - zakłady, firmy, salony, studia itp. -  (zgodnie z Listą 

zawodów rzemieślniczych - patrz pkt 6 ) z dowolnego miejsca w Polsce (z podaniem 

danych kontaktowych do siebie i krótkim opisem). Zdjęcia nie mogą być edytowane.  

4. Zdjęcie ma wyraźnie i czytelnie prezentować nazwę zakładu rzemieślniczego lub tylko 

jego charakter (np. zakład szewski XXX, krawiectwo, kuśnierz, studio fryzjerskie, 
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piekarnia,  zakład rymarski YYY, kowal, kominiarstwo, introligator itd. - nie musi być pełna 

nazwa zakładu czy firmy).  

5. Zdjęcia graczy  będą sukcesywnie publikowane na profilu FB i dodawane do albumu  

o nazwie Gra Zawodowcy Są Wszędzie. W celu identyfikacji, zdjęciom będą nadawane 

przez Organizatora kolejne numery zgodnie z chronologią ich przesyłania.  Nie będą 

podawane dane autora zdjęć. 

6. Lista zawodów  rzemieślniczych dostępna jest na stronie Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu pod adresem 

http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/oswiata%202018/lista%20zawod%C3%B3w%

20pdf.pdf 

 

7. Za dane kontaktowe rozumie się podanie nazwy profilu na FB uczestnika oraz jego imię  

i nazwisko, nazwę szkoły do której uczęszcza, w celu ewentualnego przekazania nagrody 

zwycięzcy. 

8. Opis zdjęcia powinien zawierać informacje: gdzie było zrobione i co prezentuje. 

9. Na nagrody główne i dodatkowe przewidziano sprzęt i gadżety multimedialne. 

10. Nagrody będą do odbioru w naszym Centrum przy ul. Bydgoskiej 21 w Pile do dnia 

15.09.2019 r. 

 

 

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Gry jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

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

2. Uczestnik biorący udział w Grze akceptuje jej Regulamin i oświadcza, że zapoznał się  

z klauzulą informacyjną dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącą Załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

3. Uczestnik może przystąpić lub zrezygnować z udziału w Grze w dowolnym momencie jej 

trwania. 

4. Organizatorzy mogą zakończyć Grę w dowolnym momencie bez podania przyczyn.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.   

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 roku. 
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