REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU
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§ 1.
Organizatorzy
1. Organizatorami konkursu
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zwanym dalej Konkursem są:

a) CWRKDiZ w Kaliszu - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski,
ostrowski, jarociński, pleszewski, kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski;
b) CWRKDiZ w Koninie - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Konin oraz powiaty:
koniński, kolski, słupecki, turecki;
c) CWRKDiZ w Lesznie - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Leszno oraz powiaty:
gostyński, kościański, leszczyński, rawicki;
d) CWRKDiZ w Pile - swoim zasięgiem obejmuje powiaty: chodzieski, czarnkowsko –
trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.
e) CWRKDiZ w Poznaniu - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Poznań oraz powiaty:
poznański, gnieźnieński, wrzesiński, średzki, śremski, grodziski, wolsztyński,
nowotomyski, międzychodzki, szamotulski, obornicki;
zwani dalej Organizatorami lub Współadministratorami
przy współpracy z Towarzystwem Samorządowym w Koninie.
2. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatorów oraz uczestników Konkursu.
3. Konkurs organizowany jest z użyciem narzędzi internetowych: platforma Testportal,
quizizz, kahoot itp...
4. Poprzez organizację Konkursu rozumie się zamieszczenie testu wiedzy z możliwością
wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi z obszaru tematycznego Konkursu.
5. Konkurs swym zasięgiem obejmuje teren województwa wielkopolskiego.
§2
Cel i zakres tematyczny
1. Celem Konkursu jest rozwój kompetencji komunikacyjnych wśród młodzieży dot.
partycypacji i demokracji oraz kompetencji społecznych i obywatelskich jak również
wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych
i również tych w przyszłych zawodowych. Ponadto przygotowanie młodych osób do
sprawnej komunikacji, współpracy z samorządem lokalnym i życia w społeczeństwie
obywatelskim. Wzrost poczucia zaufania społecznego, a także przybliżenie wiedzy
z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie
zainteresowania ideą samorządności.

2. Cele szczegółowe: kształtowanie świadomości obywatelskiej; wzmacnianie więzi
ze społecznością lokalną; promowanie postaw prospołecznych; przygotowanie
do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
3. Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje
wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym
zadania, które spoczywają na samorządzie wobec mieszkańców w praktycznym
aspekcie. Tak więc Konkurs wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi
samorząd się zajmuje.
4. Podstawowym materiałem do przeprowadzenia Konkursu są dokumenty zamieszczone
na stronach internetowych Organizatorów:
http://www.cwrkdiz.kalisz.pl
https://cwrkdiz-konin.pl
https://cwrkdiz.leszno.pl
https://cwrkdiz.pila.pl
https://cwrkdiz.poznan.pl
§3
Warunki, zgłoszenie uczestnictwa i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od października do 7 grudnia 2021 r.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2021 r.
3. Konkurs skierowany jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych przy
współpracy z nauczycielami przedmiotów historii i WOS.
4. W Konkursie nie mogą brać udział osoby, które są członkami rodzin pracowników
Organizatorów lub podwykonawców współpracujących przy organizacji konkursu.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych, które przekazywane są przez
uczniów do koordynatora szkolnego, ten natomiast wysyła do Organizatorów
scanem i zbiorczo w wersji papierowej;
b) zgłoszenie uczestnictwa do koordynatora szkolnego (nauczyciel), który podaje
drogą elektroniczną w edytowalnym dokumencie Word (Karta zgłoszeniowa
uczestnictwa w konkursie) listę zainteresowanych uczniów do Organizatorów.
6. Konkurs jest dwustopniowy:
•
•

Etap subregionalny – 22 listopada 2021 r.
Etap wojewódzki do 30 listopada 2021 r.

7. Organizatorem dla danej szkoły jest odpowiednie CWRKDiZ zgodnie z obszarem
działania wymienionym w § 1. pkt 1.
8. Organizatorzy nadają unikatowy kod każdemu uczestnikowi, zapewniający
anonimowość podczas wypełniania testu i przekazują drogą elektroniczną kody
w edytowalnym dokumencie Word (Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konkursie) do
koordynatora szkolnego, który informuje o nim indywidualnie każdą zgłoszoną osobę.

9. Organizatorzy ustalają termin i godzinę wypełniania testu, wysyłają do koordynatorów
szkolnych informację wraz ze ścieżką dostępu do testu online a następnie uruchamiają
go w ustalonym czasie.
10. Uczestnicy posługują się nadanym im kodem podczas wypełniania testu wiedzy.
11. Na obydwóch etapach odbywa się test online składający się z 20 pytań. Każde pytanie
zawiera 4 odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.
12. Maksymalny czas wypełniania testu wynosi 20 minut.
13. Przy ustalaniu wyników testu i zwycięzców kody są rozszyfrowywane.
14. Do drugiego etapu z każdego obszaru działania pięciu Organizatorów, kwalifikuje
się po 10 osób (w sumie 50), które zaznaczyły jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi
w najkrótszym czasie.
15. Zwycięzcy pierwszego etapu biorą udział w etapie wojewódzkim gdzie posługując się
raz nadanym kodem (zapewniającym anonimowość) rywalizują w kolejnym teście
online ze zwycięzcami wymienionych subregionów województwa wielkopolskiego.
16. W etapie wojewódzkim bierze udział 50 dotychczasowych laureatów, którzy będą
zaproszeni na galę finałową.
17. Drugi etap wyłania ścisłą czołówkę zwycięzców, którzy będą ujawnieni i nagrodzeni
podczas gali finałowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2021 r.
18. Dogrywka - jeśli po I etapie nie można wyłonić zakładanej liczby zwycięzców
o ostatecznej kolejności decyduje dogrywka przeprowadzona w formie testu pomiędzy
osobami, które uzyskały taką samą liczbę prawidłowych odpowiedzi w takim samym
czasie podczas rozwiązywania testu.
19. Jeśli w etapie wojewódzkim liczba prawidłowych odpowiedzi oraz czas wypełniania są
jednakowe dla co najmniej dwóch osób o kolejności decyduje suma odpowiedzi
również z I etapu oraz uzyskany czas w obydwóch etapach. Jeśli jest to nadal ta sama
liczba prawidłowych odpowiedzi i ten sam czas należy przeprowadzić dogrywkę
w formie testu.
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§4
Nagrody
Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz upominki
od Organizatorów.
Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i upominków dla pozostałych
Uczestników.
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora szkolnego otrzyma zaświadczenie
o pełnionej funkcji i współpracy z CWRKDiZ.
§5

Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane dane osobowe uczestników
Konkursu, dlatego, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
• W ramach organizowanego Konkursu, dochodzi do współpracy między Centrami
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Koninie,
Lesznie, Pile i Poznaniu. Podmioty te współadministrują danymi osobowymi, co
oznacza, że wspólnie decydują o zasadach pracy na tych danych.
Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu są:
1) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych
prosimy
o
kontakt
z
inspektorem
ochrony
danych:
e-mail:iod@cwrkdiz.kalisz.pl
2) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
ul. Okólna 47a, 62-510 Konin. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail:
inspektor@osdidk.pl
3) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych
prosimy
o
kontakt
z
inspektorem
ochrony
danych:
e-mail:kontakt@cwrkdiz.leszno.pl
4) Centrum Wsparcia Rzemiosła. Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail:
iod@cwrkdiz.pila.pl
5) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych
prosimy
o
kontakt
z
inspektorem
ochrony
danych:
e-mail:iod@cwrkdiz.poznan.pl
Informacja o wymogu podania danych:
a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.
Niepodanie danych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
b. Podanie danych oparte na wyrażonej zgodzie dotyczące wizerunku uczestnika
Konkursu jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie i brak
wyrażonej zgody nie rodzi jakiekolwiek negatywnych konsekwencji.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a. Przeprowadzenie i realizacja Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcie, publikacja
informacji o laureatach Konkursu– zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6
ust. 1 lit. e RODO).
b. Udostępnienie wizerunku uczestnika Konkursu – dobrowolna zgoda opiekuna
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Okres przechowywania danych:
a. Dane uczestników Konkursu niebędących zwycięzcami będą przetwarzane Przez
okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny na usunięcie danych, nie dłużej
niż 6 miesięcy.
b. Dane zwycięzców konkursów będą przechowywane przez 5 lat.
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c. Dane utrwalone w postaci materiału fotograficznego, które nie zostaną
opublikowane, zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w przeciągu
3 miesięcy.
d. Dane utrwalone w postaci materiału fotograficznego, który zostanie opublikowany,
będą przetwarzane przez 5 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych.
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (chyba, że odrębne
przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).
e. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
g. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych
osobowych).
Odbiorcy danych:
a. Dane osobowe będą udostępnione na stronie internetowej Współadministratorów
oraz na ich portalach społecznościowych.
b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. organy kontrolujące Współadministratorów.
c. Inne podmioty, z którymi Współadministratorzy ściśle współpracują, działającymi
na polecenie Współadministratorów i pod jego nadzorem (np. podmioty realizujące
obsługę infrastruktury IT i dostawcy poczty elektronicznej).
d. Gotowy materiał fotograficzny zostanie udostępniony zainteresowanym
podmiotom, takim jak: szkoły, instytucje i organy administracji publicznej, gazety
oraz podobnym, w celu jego upublicznienia w możliwie wielu miejscach
i zwiększania jego zasięgu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
przedmiotem profilowania.
§6
Postanowienia końcowe

1. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na akceptację warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacją.
4. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

niniejszym

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie
a także do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn
oraz niewyłonienia zwycięzcy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane
z działaniem dostawców usług internetowych w miejscu wypełniania testów
a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia
uniemożliwiającego pracę z testem.
7. Kontakty do koordynatorów Organizatorów:
a) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu:
Marta Wojciechowska, tel. 515 938101, e-mail: m.wojciechowska@cwrkdiz.kalisz.pl
b) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie:
Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112; e-mail: analityk2@cwrkdiz-konin.pl
c) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie:
Ewelina Pawlak tel.: 65 513 03 67, e-mail: e.pawlak@cwrkdiz.leszno.pl
d) Centrum Wsparcia Rzemiosła. Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile:
Iwona Damięcka, tel. 733 771 057; e-mail: iwona.damiecka@cwrkdiz.pila.pl
e) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu:
Andrzej Przybycin, tel. 789 211 106, e-mail: andrzej.przybycin@cwrkdiz.poznan.pl
Załączniki
1. Karta zgłoszeniowa (zbiorcza dla koordynatora szkolnego).
2. Formularz zgody (rodzica/opiekuna).
3. Bibliografia.

