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REGULAMIN KONKURSU 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MIASTA LESZNA I 

POWIATU LESZCZYŃSKIEGO „ZAPROJEKTUJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ZAPROJEKTUJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”  

i jest zwany dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego                           

i Zawodowego  w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 10.09.2022-10.10.2022. 

4. Celem Konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, 

zainteresowanie tematyką zawodoznawczą i zagadnieniami rynku pracy, a także 

pobudzanie kreatywności potrzebnej do kształtowania wizji własnej kariery zawodowej 

dopasowanej do realiów współczesnego zmiennego świata. 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7 i 8 z subregionu 

leszczyńskiego.  

6. Konkurs polega na przygotowaniu indywidualnej pracy w dowolnej technice plastycznej w 

formacie A4, (farba, kredka, ołówek, wyklejanka etc.)  lub graficznej w formacie PDF lub 

JPG lub PNG (bezpłatne programy graficzne: Canva,  Photovisi ,  BeFunky , Pablo) WIZJI 

ZAWODU, który będzie niezbędny w przyszłości.  

 

§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko 

autora/autorki, nazwa szkoły i miejscowość oraz numer telefonu. W przypadku pracy 

przygotowywanych cyfrowo należy podpisać plik imieniem i nazwiskiem oraz 

miejscowością np. Jan Nowak Leszno. 

3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszając czyjąś 

godność lub promujących przemoc.   
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4. W celu wzięcia udziału konkursie konieczne będzie wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego przez ucznia lub w przypadku osoby niepełnoletniej – opiekuna prawnego  

link do formularza : https://forms.gle/XAta9wiGoD87MzKN6 

5. Formularz zgłoszeniowy będzie wysłany drogą elektroniczną do szkół oraz będzie dostępny 

na stronie internetowej www.cwrkdiz.leszno.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć  wypełniony załącznik nr 1.2.3 : 

1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

2. Zgodę na nieodpłatną publikację pracy  

3. Zgodę na publikację wizerunku  

 

7. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą pracownicy 

CWRKDiZ w Lesznie. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących 

kryteriów:  

• zgodność wykonanej pracy z tematyką, 

• oryginalność i pomysłowość przedstawienia zawodu przyszłości. 

8. Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. W 

przypadku wysyłki pocztą liczy się data nadania w urzędzie pocztowym 

 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Organizator przewiduje nagrody za 4 najlepsze prace. Nagrodami w konkursie będą 

nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio: za I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III 

miejsce – 200 zł, IV miejsce – 100, W sytuacji wyjątkowej przewiduje się ponadto 

przyznanie 3 wyróżnień, które zostaną nagrodzone atrakcyjnymi gadżetami.  

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

pieniężną. 

3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 października 2022 na 

stronie www.cwrkdiz.leszno.pl oraz Facebook’u CWRKDIZ w Lesznie.  

4. Nagrody dla zwycięzców będą wręczone 20 października podczas Targów Kariery 2022 r. 

lub wysłane kurierem w przypadku braku możliwości odbioru osobistego. 
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§ 5 

Informacje o przetwarzaniu danych 

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. 

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 +48655130367 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 ucznia, adres e-mail Uczestnika Konkursu 

b) wizerunek uczestników wydarzenia czyli wyłonienie zwycięzców i rozdanie 

nagród, zarejestrowane w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji 

w Internecie – na stronie internetowej oraz fanpage w serwisie Facebooka 

Organizatora oraz Partnerów, a także w celu udostępniania Partnerom,                                  

aby umożliwić im publikację i realizację ich zadań statutowych. 

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych określa załącznik do 

Regulaminu (wypełnia osoba pełnoletnia – rodzic lub opiekun prawny). 

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach:  

1) zgłoszenia, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu; 

2) promocji laureatów i wyróżnionych kandydatów;  

3) archiwalnych. 

6. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą: 

1) na podstawie wyrażonej zgody, w tym zgody wyrażonej na publikację wizerunków; 

2) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze 

wynikającym z ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych, 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

mailto:kontakt@cwrkdiz.leszno.pl
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7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od roku następnego w którym 

rozstrzygnięto konkurs, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

8. Udział w konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem 

uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w 

konkursie. 

9. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

usunięcia danych osobowych, bez uszczerbku wobec przetwarzania danych przed 

wycofaniem wcześniej wyrażonej zgody.   

10. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania.  

11. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na rzecz 

administratorów danych osobowych na podstawie zawartych umów w zakresie: 

1) utrzymania i wsparcia systemów informatycznych;  

2) niszczenia dokumentacji niearchiwalnej; 

3) przekazywania przesyłek pocztowych.  

13. Dane osobowe uczestników nie są przetwarzane w celu podjęcia zautomatyzowanych 

decyzji oraz profilowania.  

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy  konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich warunków określonych                         

w Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany regulaminu 

obowiązują od momentu ich opublikowania. 

3. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

przeprowadzenia Konkursu. 

4. W sprawach nieregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje 

Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 
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5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

przez organizatora.  

 


