
KONKURS

„JAKIE ZNASZ ZAWODY RZEMIEŚLNICZE”

Cech Rzemiosł  Różnych w Kalwarii  Zebrzydowskiej  organizuje Konkurs pn.  „Jakie znasz

zawody rzemieślnicze?”,  który jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego

Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego  z  siedzibą  w

Warszawie.

Do  udziału  w  konkursie  zapraszamy  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  oraz  uczniów  szkół

podstawowych  I  -VIII  z  terenu  działania  Cechu  Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii

Zebrzydowskiej.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodów rzemieślniczych oraz

promowanie wiedzy o lokalnym rynku pracy. Szczególną wartością konkursu jest wczesna

edukacja  o  zawodach  rzemieślniczych  i  propagowanie  szacunku  dla  pracy  i  zawodów

rzemieślniczych. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac przedstawiających ludzi wykonujących różne

zawody  rzemieślnicze.  Prace  powinny  odzwierciedlać  wiedzę  uczniów  na  temat

przedstawianego  przez  nich  zawodu,  powinny  też  koncentrować  się  na  pozytywnych

aspektach pracy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
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REGULAMIN KONKURSU

„JAKIE ZNASZ ZAWODY RZEMIEŚLNICZE”

§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 wykonają prace

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „Regulaminem”).

4. Temat prac to: „Jakie znasz zawody rzemieślnicze”.

5. Konkurs rozpoczyna się 9 grudnia 2022 r.

6. Termin przesłania prac do Organizatora upływa 23 grudnia 2022 r.

7. Prace (z dopiskiem: „Jakie znasz zawody rzemieślnicze?”) należy dostarczyć osobiście

lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych w

Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Jagiellońska 6, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) do dnia 23

grudnia 2022 r. do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do

Organizatora.

8. Prace  konkursowe  przesłane  lub  dostarczone  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą

oceniane.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania prac

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i uczęszczające 

do klas I-VIII szkół podstawowych, zamieszkałe w Polsce (dalej „Uczestnicy”).

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

a) przedszkole;

b) klasy I-IV;

c) klasy V-VIII;

- przy czym o zakwalifikowaniu Uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje 

to do jakiej szkoły/klasy uczęszcza w dniu 23 grudnia 2022 r.

3. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymogi:

a) praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika Konkursu;
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b) praca może zostać wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie, z 

dowolnych materiałów. Praca może być płaska lub przestrzenna.

c) praca nie może być wykonana zbiorowo tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy 

pomocy innych osób)

d) praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie 

pokolorowana czy wyklejona;

e) każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową;

f) prace konkursowe powinny być przesłane przez placówki przedszkolne/szkolne, 

rodziców, opiekunów dziecka wraz z dołączonym do każdej pracy:

 formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1);

 oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego (zał. nr 2)

 klauzulą informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3).

Brak któregokolwiek z w/w załączników powoduje wykluczenie pracy z konkursu.

4. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. 

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

czyjąś godność, prawa lub promujących przemoc. 

6. Udział  w  Konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  Organizatorowi

zezwoleń, o których mowa w ust. 7 i 8, na wykorzystanie pracy, zgodnie z Regulaminem;

7. Uczestnik  Konkursu  z  chwilą  przesłania  pracy,  zezwala  Cechowi  na  publiczne

udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności

na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla

publicznego udostępnienia pracy plastycznej w szczególności:

a) wprowadzanie pracy (jej zdjęcia) do komputera, sieci komputerowych, Internetu,

b) publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy, w tym jej umieszczenie w sieci Internet;

c) wielokrotne  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  pracy  każdą  techniką,  w  tym  techniką

drukarską, reprograficzną, zapisy magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) przesyłanie pracy innym podmiotom współpracującym z Organizatorem;

8. Zezwolenie,  o którym mowa w ust.  5 uprawnia także Cech do udzielania  podmiotom

trzecim pozwoleń do korzystania z pracy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7 i

w załączniku nr 2 do Regulaminu.  Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi

nieodpłatnie  na  ekspozycję  przesłanej  pracy  podczas  ewentualnej  wystawy

pokonkursowej  oraz  na  opublikowanie  pracy  na  stronie  internetowej  i  w  mediach

społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej,

Cech uzyskuje również bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy,

w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy,

w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do
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udzielania  w  tym  zakresie  i  na  tych  polach  eksploatacji  i  warunkach  zezwoleń  na

rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.

9. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub

opiekuna prawnego Uczestnika na udział  w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w

imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy w sposób określony w regulaminie.

Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik

nr 2 do Regulaminu.

10. Zgłoszenie  pracy  do  Konkursu  jest  związane  z  dobrowolnym  przekazaniem  danych

osobowych  Uczestnika  i  jego  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  zawartych  w

oświadczeniach załączonych do pracy.

11. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są

wyłącznie  do  celów  przeprowadzenia  Konkursu  i  ewentualnego  wykorzystania  prac

zgodnie z Regulaminem i  nie będą wykorzystywane ani  udostępniane w jakimkolwiek

innym celu  podmiotom trzecim.  Klauzula  informacyjna dla  osób przekazujących  dane

osobowe do przetwarzania  przez Organizatora w ramach realizacji  Konkursu stanowi

załącznik nr 3 do Regulaminu.

12. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

13. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac.

§3

Organizacja Konkursu 

1. Cech ustala Komisję Konkursową, która będę decydowała o wyłonieniu zwycięzców.

2. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili członkowie Cechu lub jego pracownicy.

3. Spośród  otrzymanych  prac  Komisja  Konkursowa  wyłoni  trzech  laureatów  z  każdej

kategorii  wymienionej  w  §2  ust.  2  i  przyzna  odpowiednio  pierwsze,  drugie  i  trzecie

miejsce.  Organizator  może  zrezygnować  z  wyłonienia  laureatów  w  poszczególnych

kategoriach.

4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do

nadsyłania prac.

5. Komisja Konkursowa dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami:

a) Kryteria formalne – zgodność pracy z tematem i Regulaminem, wpłynięcie pracy w

terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność załączników;

b) Kryteria  wykonania  –  pomysłowość,  oryginalność,  technika  wykonania  pracy,

wrażenia estetyczne.

6. Prace  niespełniające  kryteriów  formalnych  nie  zostaną  poddane  ocenie  Komisji

Konkursowej  w  zakresie  kryteriów  wykonania  i  nie  będą  brały  udział  w  wyłonieniu

laureatów.
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7. Każdy laureat Konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.

8. Komisja  Konkursowa ma prawo do przyznania  dodatkowych  nagród dla  Uczestników

Konkursu, którzy przygotowali interesujące i warte wyróżnienia prace plastyczne, lecz nie

zostali zaliczeni do grona laureatów Konkursu.

9. Decyzja  Komisji  Konkursowej  o  wyłonieniu  laureatów  i  przyznania  im  nagród  jest

ostateczna.

§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.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym prawo do zmiany 

terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac. Zmiana Regulaminu można 

nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

b) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych

kategoriach, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych prac we 

wszystkich lub w poszczególnych kategoriach.

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

Regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

„Jakie znasz zawody rzemieślnicze”

TYTUŁ PRACY
(PRZEDSTAWIONY ZAWÓD)

AUTOR
(IMIĘ I NAZWISKO)

NAZWA, ADRES SZKOŁY

ORAZ NR KLASY

IMIĘ I NAZWISKO
(RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO)

NUMER TELEFONU
(RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

_________________________________
(CZYTELNY PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

„Jakie znasz zawody rzemieślnicze”

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisana/y _________________________________________________________
                                                            (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

zamieszkała/y ______________________________________________________________
                                                     (adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* Uczestnika 

__________________________________________________________________________
                                                                           (imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy)

uczęszczającego do _________________________________________________________
                                                              (nazwa szkoły oraz numer klasy, do której uczęszcza Uczestnik)

który jest autorem pracy przesłanej w ramach Konkursu „Jakie znasz zawody rzemieślnicze”.

(*niewłaściwe skreślić)

Niniejszym oświadczam, że w imieniu Uczestnika:

1. Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie.

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń;

3. Uczestnik jest samodzielnym i jedynym autorem przesłanej pracy.

4. Z  dniem  przesłania  niniejszego  oświadczenia  wyrażam  zgodę  na  bezpłatne

wykorzystanie przez Organizatora pracy Uczestnika w celach promocyjnych Konkursu, w

zakresie określonym w Regulaminie tj. w szczególności na wprowadzenie pracy do sieci

komputerowych,  Internetu,  w  tym  publikowanie  jej  na  stronie  internetowej  Cechu

Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej  i  profilach  Cechu  w  serwisach

społecznościowych,  wielokrotne  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  pracy  każdą  techniką,

przesyłanie  jej  innym  podmiotom  współpracującym  z  Organizatorem,  a  także  na

ewentualną  ekspozycję  przesłanej  pracy  podczas  wystawy  pokonkursowej.  Wraz  z

uzyskaniem zezwolenia,  o którym mowa powyżej  Cech Rzemiosł  Różnych w Kalwarii

Zebrzydowskiej uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika

pracy, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie,

na polach eksploatacji  i  na warunkach określonych w Regulaminie,  a także prawo do

udzielania  w  tym  zakresie  i  na  tych  polach  eksploatacji  i  warunkach  zezwoleń  na

rozporządzanie  i  korzystanie  z  opracowań  tej  pracy.  Niniejsza  zgoda  udzielana  jest
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bezterminowo i upoważnia do korzystania z pracy na obszarze Polski i wszystkich innych

państw świata, a także do udzielania sublicencji.

5. Ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z przesłanej przez

Uczestnika  pracy  nie  będzie  naruszało  jakichkolwiek  praw,  a  w  szczególności  praw

autorskich osób trzecich. 

____________________________
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  moich  danych  osobowych  oraz

danych  osobowych  Uczestnika,  przesłanych  w  ramach  zgłoszenia  pracy  w  zakresie

opisanym  w  Regulaminie  Konkursu  i  w  celu  udziału  w  Konkursie,  przebiegu  i  promocji

Konkursu  oraz  ewentualnego  umieszczenia  ww.  danych  osobowych  na  liście  laureatów

Konkursu  oraz  potwierdzam  zapoznanie  się  z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą

przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3 do Regulaminu).

____________________________
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

„Jakie znasz zawody rzemieślnicze”

Klauzula informacyjna

w zakresie przetwarzania 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:

1. administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu  „Jakie  znasz  zawody

rzemieślnicze”  oraz  jego  opiekuna/rodzica,  pozyskanych  za  pomocą  formularza

zgłoszeniowego  oraz  pozostałych  załączników  do  Konkursu,  jest  Organizator

Konkursu - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii

Zebrzydowskiej przy ul. Jagiellońskiej 6, email: cechkz@interia.pl.

2. dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia Konkursu „Jakie znasz zawody rzemieślnicze”, 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;

3. 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

ocenę pracy konkursowej,  której  dotyczą dane osobowe, wobec których wycofano

zgodę na przetwarzanie;

4. 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;

5. 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);
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6. dane  osobowe,  o  których  mowa  w  pkt  1,  nie  będą  przekazywane  do  państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. dane  osobowe,  o  których  mowa  w  pkt  1,  będą  przechowywane  przez  okres

korzystania  z  pracy  konkursowej  przez  Cech  Rzemiosł  Różnych  w  Kalwarii

Zebrzydowskiej  (w  związku  z  korzystaniem  z  pracy  konkursowej  organizator

Konkursu musi być w stanie wykazać wobec podmiotów trzecich fakt posiadania praw

do tej pracy);

8. 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);

9. 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;

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

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  klauzulą  informacyjną  w  zakresie  przetwarzania

danych osobowych.

____________________________
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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