
 
 

 
REGULAMIN WYDARZENIA 

NOC ZAWODOWCÓW 2020 Edycja 3.0  
„Wielkopolska w sieci zawodów”  

Konin, 2 października 2020 r.   
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa  

w wydarzeniu Noc Zawodowców 2020 – edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci 
zawodów” na terenie subregionu konińskiego zwanej dalej „Wydarzeniem”.  

2. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Koninie z siedzibą przy ul. Sosnowej 14, 62-510 Konin, 
tel. (63) 240 63 05, e-mail: sekretariat@cwrkdiz.konin.pl zwane dalej 
„Organizatorem”.   

3. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz patronatem medialnym telewizji KNTV  
i wydawnictwa „Przegląd koniński”. 

4. Sponsorami Wydarzenia są: 
a) Starostwo Powiatowe w Kole, 
b) Miasto Konin. 

5. Partnerami Wydarzenia są: 
a) Andre Abrasives Articles Sp. z o.o. Sp. k., 
b) Cech Rzemiosł Różnych w Kole, 
c) Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, 
d) Cech Rzemiosł Różnych w Turku, 
e) Chemat Sp. z o.o., 

f) Cloon Sp. z o.o., 
g) Fabryka Diamentów, 
h) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
i) Konińska Izba Gospodarcza, 
j) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., 
k) Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 
l) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 

m) Profim Sp. z o.o., 
n) Regionalny Punkt Informacyjny, 
o) Sun Garden Sp. z o.o. Sp. k., 
p) Turecka Izba Gospodarcza, 
q) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Zawodowego w Koninie, 

r) Wood-Mizer. 

6. Organizacja Wydarzenia służy realizacji celów statutowych Centrum Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.  
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§ 2  
ORGANIZACJA WYDARZENIA  

 
1. Cele Wydarzenia:  

a) Popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego wśród uczniów szkół.  
b) Pogłębienie wiedzy na temat różnych zawodów.  
c) Przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy w różnych zawodach.  
d) Poznanie zasad funkcjonowania firm różnych branż.  
e) Zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną szkół w subregionie 

konińskim.  
f) Rozwijanie kreatywności.  
g) Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.  
h) Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.  
i) Uczenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.  

2. Wydarzenie odbędzie się on-line na platformie ClickMeeting w dniu 02.10.2020 r.  
w godzinach 17.00 – 19.30. 

3. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych z 
terenu obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Koninie oraz do wszystkich zainteresowanych osób. 

4. Program Wydarzenia obejmuje m.in.: konkursy, quiz, prezentacje zawodów i 
szans zatrudnienia w regionie poprzez przedsiębiorstwa i szkoły kształcące w 
zawodach, prezentacja zawodów przyszłości i szlakiem ginących zawodów - 
rzemieślnicy  
w regionie, prezentacja programu Erasmus+, doradztwo zawodowe i wiele atrakcji 
z nagrodami. 

§ 3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu uczestników indywidualnych oraz drużyn 

szkolnych jest wypełnienie formularza on-line i zgody rodziców/opiekunów 
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich wysłanych scanem na adres 
sekretariat@cwrkdiz.konin.pl lub wersji papierowej na adres Organizatora 
(załącznik nr 3 do regulaminu).  

2. Zgłoszenia uczestnika indywidualnego, który nie jest pełnoletni może dokonać 
tylko jego rodzic lub opiekun prawny.  

3. Uczestnicy, którzy prześlą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy 
otrzymają do dnia 01.10.2020 r. na podany adres mailowy link do pokoju na 
platformie ClickMeeting, w którym odbędzie się wydarzenie.  

4. Warunkiem uczestnictwa w grze indywidualnej w ramach wydarzenia jest 
poprawne zalogowanie się na platformę podając swoje imię, nazwisko oraz adres 
e-mail podany wcześniej w formularzu rejestracyjnym.  

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
przez Organizatora (Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Koninie) danych osobowych Uczestników. Uczestnik wydarzenia 
ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych (ustawa o 
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. - tekst jedn. Dz.U. z 2016r. nr 0, 
poz. 922) i (art. 13 RODO). 
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6. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.  
 

§ 4 
KONKURS/QUIZ ZAWODOWY 

 

1. Konkursy/quiz mają na celu współzawodnictwo oraz sprawdzenie i nagrodzenie 
wiedzy uczestników wydarzenia.  

2. W konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy indywidualnie zgłoszą 
się i zalogują w pokoju wydarzenia na platformie ClickMeeting. 

3. Wygraną w konkursach będą atrakcyjne nagrody rzeczowe wraz z gadżetami 
reklamowymi Organizatora i Partnerów przypadającymi na jednego uczestnika 
oraz szkolenia indywidualne (dla nauczycieli) organizowane przez Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

4. Wartość nagród będzie zależała od ilości zdobytych punktów lub stopnia 
aktywności/zaangażowania. Planowane jest wyłonienie zwycięzców I, II, III 
miejsca oraz wyróżnień. 

5. Organizator nie wyklucza przyznania nagród pocieszenia dla pozostałych 
Uczestników i nagrodzenia ich atrakcyjnymi gadżetami/upominkami. 

6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową do dnia 15.10.2020 r. 
7. Przekazanie nagród odbędzie się w dwojakiej formie do wyboru – odbiór osobisty  

w siedzibie Organizatora w Koninie lub drogą pocztową/kurierską na wskazany 
przez uczestnika adres  do dnia 20.10.2020 r.  

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie zgody rodziców/opiekunów 
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia  
z uzasadnionych powodów. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej 
Organizatora. 

3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga 
Organizator.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne 
związane z działaniem dostawców usług internetowych w miejscu zamieszkania 
uczestników, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie 
połączenia mogącego mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa  
w konkursach i quizach. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2020 r.  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 
Klauzula informacyjna dla uczestniczek i uczestników 

 wydarzenia „NOC ZAWODOWCÓW 2020–edycja 3.0” 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), iż: 

 

1. Administratorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego                                    

i Zawodowego w Koninie z siedzibą: ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, tel.:                    

632 406 305. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych: e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel.: 531 641 425. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu (np. nawiązania kontaktu, opracowania 

projektu/oferty, realizacji wspólnych przedsięwzięć) oraz zachowania relacji biznesowych, 

a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 

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 w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub 

umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na 

każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia 

zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby 

dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych. 

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również 

nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania. 

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich 

kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane 

będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do 

momentu wniesienia sprzeciwu. 

9. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio 

od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały 

zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, 

telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Odbiorcą Państwa danych osobowych są 

pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego 

działalności. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z 

przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa). 

 

 



 
 

……………………………………………….. 

                                                                               Data i podpis 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, wiek) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0 oraz akceptuję Regulamin wydarzenia. 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka 

niezbędnych dla celów organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia NOC 

ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0 przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Koninie, z siedzibą: ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin w celach 

marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych, w 

tym w witrynie internetowej: http://cwrkdiz-konin.pl/ oraz oficjalnym profilu Facebook 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pod 

adresem: https://pl-pl.facebook.com/cwrkdizkonin/.  

 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Sosnowa 14, 62-510 

Konin, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do 

wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze 

względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 
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