
KONKURS

„WIEDZA O RZEMIOŚLE”

Cech Rzemiosł  Różnych  w Kalwarii  Zebrzydowskiej  organizuje  Konkurs  pn.  „WIEDZA O

RZEMIOŚLE”,  który jest  finansowany ze środków otrzymanych  od Narodowego  Instytutu

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Do  udziału  w  konkursie  zapraszamy  młodzież  oraz  uczniów  uczęszczających  do  szkół

ponadpodstawowych.

Celem  konkursu  jest  poszerzenie  wiedzy  młodzieży  odnośnie  rzemiosła  i  zawodów

rzemieślniczych oraz promowanie wiedzy o lokalnym rynku pracy. 

Konkurs będzie składał się z testu 40 pytań jednokrotnego wyboru.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
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REGULAMIN KONKURSU

„WIEDZA O RZEMIOŚLE”

§1

Konkurs

1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest Cech Rzemiosł Różnych w 

Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej zwany „Cechem” lub „Organizatorem”).

2. Konkurs jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności –

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie  w ramach

Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła.

3. W  ramach  Konkursu  uczestnicy  Konkursu,  o  których  mowa  w  §2  ust.  1  będą

rozwiązywać test jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań z materii dotyczącej

rzemiosła.

4. Temat Konkursu to: „Wiedza o rzemiośle”.

5. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

(dalej zwany „Regulaminem”).

6. Konkurs  odbędzie  się  w  Zespole  Szkół  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Kalwarii

Zebrzydowskiej (aleja Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) w sali nr ___ 

w  dniu 22.12.2022 o godz. 10ºº i potrwa od godz. 10ºº do godz. 11ºº.

7. Przed  rozpoczęciem  Konkursu  i  w  trakcie  jego  trwania  treść  Regulaminu  Konkursu

będzie  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie  Cechu  Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii

Zebrzydowskiej  oraz w sekretariacie Zespołu Szkół im. Komisji  Edukacji  Narodowej  w

Kalwarii Zebrzydowskiej.

8. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§2

Warunki uczestniczenia w Konkursie

1. W  konkursie  mogą  brać  udział  uczniowie  szkół  ponadpodstawowych,  zamieszkali  w

Polsce (dalej „Uczestnicy”).

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez

wpisanie  się  na  listę  Uczestników  oraz  podpisanie  Oświadczenia  przez  Uczestnika

(załącznik  nr  1  do  Regulaminu)  lub  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  Uczestnika

(załącznik nr 2 do Regulaminu). Wpisując się na listę i podpisując Oświadczenie osoba

staje się Uczestnikiem Konkursu.
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3. Lista Uczestników będzie znajdowała  się w sekretariacie Cechu Rzemiosł  Różnych w

Kalwarii Zebrzydowskiej.

4. Wpis na listę Uczestników oraz podpisanie Oświadczenia może nastąpić najpóźniej 30

minut przed rozpoczęciem Konkursu.

5. Zadanie konkursowe polega rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z

40 pytań. 

6. Trzech  najlepszych  uczestników Konkursu  wyłoni  Komisja  Konkursowa  na  podstawie

poprawnie udzielonych odpowiedzi. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia konkursu

na stronie internetowej Organizatora. 

8. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

10. Nagrody  będzie  można  odebrać  w  siedzibie  Cechu  Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii

Zebrzydowskiej. 

§3

Przetwarzanie danych osobowych

W  związku  z  obowiązywaniem  od  dnia  25  maja  2018  r.  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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1),

zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Organizator informuje, że:

a) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu „Wiedza o rzemiośle” oraz

jego  opiekuna/rodzica,  pozyskanych  za  pomocą  dołączonego  oświadczenia  do

Konkursu,  jest  Organizator  Konkursu  -  Cech  Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii

Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Jagiellońskiej 6, email:

cechkz@interia.pl.

b) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia

i  rozstrzygnięcia  Konkursu  „Wiedza  o  rzemiośle”,  na  podstawie  zgody,  którą  w

każdym  czasie  można  wycofać  przesyłając  stosowną  informację  na  adres  e-mail

wskazany w pkt 1 powyżej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia

RODO).  Cofnięcie  zgody  pozostaje  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) podanie  danych  osobowych  uczestnika  Konkursu  i  jego  rodzica/opiekuna  jest

dobrowolne,  ale  niezbędne  do wzięcia  udziału  w Konkursie.  Wycofanie  zgody na

przetwarzanie  danych  osobowych  przed  rozstrzygnięciem  Konkursu  uniemożliwi
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ocenę pracy konkursowej,  której  dotyczą dane osobowe,  wobec których wycofano

zgodę na przetwarzanie;

d) korzystanie z danych osobowych, o których mowa w pkt 1, po zakończeniu Konkursu

opierać się będzie także na przesłance uzasadnionego interesu administratora (art. 6

ust 1 lit. f rozporządzenia RODO) – w celu wykazania przez Organizatora praw do

korzystania z pracy konkursowej w zakresie określonym w regulaminie Konkursu;

e) dane  osobowe,  o  których  mowa  w  pkt  1,  mogą  być  udostępniane  przez  Cech

Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej  podmiotom  upoważnionym  do

uzyskania informacji  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

mogą  być  także  publikowane  na  stronach  internetowych  i  profilach  na  portalach

społecznościowych  Cechu  Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej  (imię  i

nazwisko, szkoła, klasa, miejscowość uczestnika Konkursu);

f) dane  osobowe,  o  których  mowa  w  pkt  1,  nie  będą  przekazywane  do  państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej;

g) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do

należytego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach wynikających z powszechnie

obowiązującego  prawa  polskiego.  Ponadto,  dane osobowe  Uczestników mogą by

przetwarzane,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  wypełnienia  prawnie  usprawiedliwionych

celów Administratora.

h) uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich

danych  osobowych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w

dowolnym  momencie  bez wpływu  na zgodność z  prawem  przetwarzania,  którego

dokonano  na podstawie  zgody przed jej  cofnięciem oraz  prawo  do sprzeciwu  (w

przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 powyżej);

i) uczestnik  Konkursu i  jego rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi  do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych

osobowych o których mowa w pkt 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO;

j) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie  do  Konkursu  oznacza  akceptację  Regulaminu  oraz  wyrażenie  zgody

Uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych

osobowych  przez  Organizatora  w zakresie  niezbędnym  do prawidłowej  współpracy  z

Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
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2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do zmiany Regulaminu,  w tym prawo  do zmiany

terminu  trwania  Konkursu.  Zmiana  Regulaminu  można  nastąpić  wyłącznie  przed

terminem organizacji Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

b) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z

nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad

Regulaminu  Konkursu  Organizator  ma  prawo  nieodwołalnie  wykluczyć  danego

Uczestnika z Konkursu.

5. Wszelkie  dodatkowe  informacje  o  Konkursie,  związane  z  jego  funkcjonowaniem

Uczestnik Konkursu może uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora.

6. Kwestie  sporne  związane  z  interpretacją  Regulaminu  lub  kwestie  nieuregulowane  w

Regulaminie rozstrzyga Organizator.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Konkursu

„Wiedza o Rzemiośle”
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OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany,  _____________________________________, oświadczam, że

zapoznałam/em się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu pn.  „Wiedza o  Rzemiośle”  (w tym z

informacją  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych)  i  wyrażam  zgodę  na  wzięcie

mojego udziału w niniejszym Konkursie organizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych w

Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ponadto oświadczam, że:

 Wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie pn. „Wiedza o Rzemiośle”;

 Zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  Konkursu  pn.  „Wiedza  o  Rzemiośle”,

zrozumiałam/em jego treść i wyrażam dobrowolną zgodę na jego postanowienia

oraz akceptuję opisane tam zasady Konkursu bez żadnych zastrzeżeń.

 Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  informacjami  na  temat  przetwarzania

danych osobowych zawartymi w Regulaminie pn. „Wiedza o rzemiośle”. 

 Wyrażam  zgodę  na  podawanie  do  wiadomości  publicznej  mojego  imienia  i

nazwiska wraz z wizerunkiem we wszelkich informacjach o Konkursie pn. „Wiedza

o  rzemiośle”  i  jego  wynikach  oraz  publikacjach  i  materiałach  drukowanych  w

związku  z  organizacją  Konkursu,  włączając  w  to  media  elektroniczne,  stronę

Internetową, media społecznościowe organizatora Konkursu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu pn. „Wiedza o

rzemiośle” moich danych osobowych wraz z wizerunkiem w zakresie prowadzenia

dokumentacji  związanej  z  organizacją  i  realizacją  Konkursu  pn.  „Wiedza  o

rzemiośle”.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  jednak  brak  zgody  uniemożliwi

udział  w  Konkursie  pn.  „Wiedza  o  rzemiośle”.  Niniejsza  zgoda  nie  jest

ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie.
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Załącznik nr 2 do Konkursu

„Wiedza o rzemiośle”

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisana/y  _________________________________________  (imię  i  nazwisko

rodzica/opiekuna prawnego*) oświadczam, że oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią

Regulaminu  Konkursu  pn.  „Wiedza  o  Rzemiośle”  i  wyrażam  zgodę  na  wzięcie  udziału

__________________________________________________  w Konkursie  pn.  „Wiedza  o

Rzemiośle” organizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jako rodzic/opiekun prawny* oświadczam, że:

a) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie pn. „Wiedza

o Rzemiośle”.

b) Zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  Konkursu  pn.  „Wiedza  o  Rzemiośle”,

zrozumiałam/em jego treść i wyrażam dobrowolną zgodę na jego postanowienia oraz

akceptuję opisane tam zasady Konkursu bez żadnych zastrzeżeń.

c) Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami na temat przetwarzania danych

osobowych zawartymi w Regulaminie pn. „Wiedza o rzemiośle”. 

d) Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka

wraz z wizerunkiem dziecka we wszelkich informacjach o Konkursie pn. „Wiedza o

rzemiośle” i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z

organizacją Konkursu pn. „Wiedza o rzemiośle”, włączając w to media elektroniczne,

stronę Internetową i media społecznościowe Organizatora Konkursu.

e) Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu  pn.  „Wiedza  o

rzemiośle”  danych  osobowych  dziecka  wraz  z  jego  wizerunkiem  w  zakresie

prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją i realizacja Konkursu pn. „Wiedza

o rzemiośle”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział

w Konkursie pn. „Wiedza o rzemiośle”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo

ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie.

___________________________________

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)

*niewłaściwe należy przekreślić
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