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REGULAMIN KONKURSU  

„MOJA SZKOŁA-MÓJ WYBÓR” 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Lesznie, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, zwane 

dalej Organizatorem. 

§2 

Cel konkursu 

1. Celem  konkursu  jest zwrócenie uwagi uczniów klas ósmych na zbliżający się moment 

podjęcia decyzji nt. wyboru szkoły ponadpodstawowej, a co się z tym wiąże określenie 

własnej drogi edukacyjnej oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę predyspozycji i 

zainteresowań przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłej kariery zawodowej. Konkurs 

wpisuje się w misję realizowaną przez CWRKDiZ w Lesznie w obszarach związanych 

z doradztwem zawodowym. 

2. Zadanie konkursowe polega na opisaniu w formie dokumentu Word, powodów, którymi 

będą się kierować uczniowie klas ósmych przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły 

ponadpodstawowej. W zadaniu ważne są wszystkie powody, także te mało istotne. 

§3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów kończących klasy 8 szkół podstawowych                                      

z terenu subregionu leszczyńskiego.  

2. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane stronom. 

3. W szkołach za organizację i przesłanie prac do Organizatora odpowiedzialni są 

opiekunowie uczniów, doradcy zawodowi lub osoby wyznaczone przez dyrektora 

danej placówki. 

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora majątkowych praw autorskich do złożonych prac/prezentacji/filmów 

i z możliwością wykorzystania prac w całości lub we fragmentach, w działalności 

statutowej Organizatora. 

5. Uczestnicy przenoszą majątkowe prawa autorskie pracy na Organizatora. 

6. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie oraz nieopisane nie będą 

oceniane. 

§4 

Termin i warunki zgłoszenia prac konkursowych 

1. Czas trwania konkursu: 12.04.2021 r. – 23.04 2021 r. 

2. Konkurs jest realizowany w kategorii - praca indywidualna. 

3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac do konkursu. 
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4. Prace należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) 

zawierającym - imię, nazwisko ucznia i opiekuna grupy, tytuł pracy oraz dane 

kontaktowe - wyłącznie na adres e-mail koordynatora konkursu: 

g.kozak@cwrkdiz.leszno.pl. 

5. Do konkursu może przystąpić każda szkoła podstawowa z subregionu leszczyńskiego - 

powiat leszczyński, kościański, gostyński, rawicki oraz miasto Leszno. 

6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nie przedstawionymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie. W konkursie nie mogą 

brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. 

7. Zadanie konkursowe polega na opisaniu w formie dokumentu Word powodów, którymi 

będą się kierować uczniowie klas ósmych przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły 

ponadpodstawowej. W zadaniu ważne są wszystkie powody, także te mało istotne. 

8. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnej z prawem, naruszających czyjąś 

godność lub promujących przemoc. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż 

praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

autorskich  praw  majątkowych  i  osobistych  ani  praw  pokrewnych, dóbr osobistych 

i materialnych lub prawa do ochrony wizerunku, w tym nie zawiera elementów 

mogących być uznanymi za niemoralne, wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi 

obyczajami, sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte 

normy i zasady postępowania, w szczególności mogących obrażać uczucia religijne, 

stanowić wyraz dyskryminacji itp. 

9. Każda praca konkursowa powinna zostać opisana wg schematu (załącznik nr1): 

a) imię i nazwisko autora, 

b) nazwa szkoły, 

c) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail opiekuna lub nauczyciela danego 

ucznia. 

§5 

Ocena prac konkursowych 

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

pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Lesznie w składzie; dyrektor Bolesław Ratajczak oraz doradca zawodowy Grzegorz 

Kozak. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką, 

b) zawartość merytoryczna, 

c) niekonwencjonalne podejście do tematu Konkursu. 

3. Komisja wyłoni pięciu zwycięzców w kategorii indywidualnej. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć – wypełniony załącznik nr 2 i 3 będący 

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych autorów pracy, 

- zgodą na nieodpłatną publikację pracy, 

- zgodą na publikację wizerunku. 

 

§6 
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Nagrody 

1. Laureaci konkursu otrzymają narody rzeczowe za zajęcie od pierwszego do piątego 

miejsca. 

2. Wszyscy laureaci otrzymują równe nagrody w postaci bezprzewodowych głośników 

JBL. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne rzeczy, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

4. Odbiór nagród zostanie uzgodniony telefonicznie z dyrektorem (nauczycielem) szkoły 

laureatów. 

Szczegółowe informacje o zwycięzcach zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

http://www.cwrkdiz.leszno.pl/ oraz Facebooku Organizatora do dnia 07.05.2021 r.  

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub 

prawnych opiekunów uczestników na przetwarzanie danych osobowych autora pracy 

i nieodpłatną publikację prac w ramach działań prowadzonych przez CWRKDiZ 

w Lesznie. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie http://www.cwrkdiz.leszno.pl/. 

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują regulamin. 

4. Organizator może odstąpić od przeprowadzenia konkursu bez podania przyczyny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2021 r. 

7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego 

danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, Dz.U.tj. z 2002 roku, nr 101, poz. 962 z późn. zm.) 

w zakresie niezbędnych do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach 

związanych z Konkursem, a także z wykorzystaniem prac laureatów w późniejszych 

działaniach Organizatora. 

 

§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 uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO. 

http://www.cwrkdiz.leszno.pl/
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2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

dualnego i Zawodowego w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5. Z administratorem danych 

można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej 

kontakt@cwrkdiz.leszno.pl, telefonicznie pod numerem +48 65 513 03 67 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

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

z inspektorem ochrony danych, pod adresem e-mail kontakt@cwrkdiz.leszno.pl. 

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

a) Imię i nazwisko Uczestnika konkursu oraz nazwę szkoły do której uczęszczają 

Uczestnicy konkursu w celu jednoznacznej identyfikacji (rozróżnienia) 

Uczestników. 

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

w Internecie. 

c) Imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail opiekuna pozwalający na kontakt 

z uczestnikami na okoliczność braku możliwości uczestnictwa laureata                                   

w wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, w celu ustalenia sposobu 

przekazania nagrody. 

d) Wizerunek uczestników wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, 

zarejestrowania w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji 

w Internecie – na stronie internetowej oraz fanpage w serwisie Facebook 

Organizatora oraz Partnerów, a także w celu udostępniania 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 

poprzez 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 wyłaniania zwycięzców i rozdanie 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 nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakichkolwiek decyzji. 

8. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego regulaminu. 
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