
 
 

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO 

„Kandydat na medal” 

Edycja 3 

 

§ 1. 

Organizator 

1. Organizatorem Konkursu „Kandydat na medal”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,  
ul. Okólna 47a, 62-510 Konin, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa  
i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest z użyciem narzędzi internetowych: http://cwrkdiz-konin.pl; 
https://www.facebook.com/cwrkdizkonin oraz adresów e-mail. 

§ 2  
Cel i zasięg konkursu  

1. Celem Konkursu jest wykształcenie i udoskonalenie umiejętności skutecznego 
przygotowania przyszłych kandydatów do wejścia na rynek pracy poprzez zapoznanie  
z podstawowymi narzędziami rekrutacyjnymi w szczególności zasad ich przygotowywania.  

2. Konkurs jest skierowany dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z 
terenu miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, 
zwanych dalej „Uczestnikami”. 

 
§ 3 

Zasady Konkursu 
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 13 lat i spełnia warunki 

wymienione w § 2 pkt. 2 oraz polubi Fanpage www.facebook.com/cwrkdizkonin 
2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 31 maja 2023 r. 
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

Regulaminem i jego akceptacją. 
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika 

z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, 
gdy nie spełnił on wszystkich niezbędnych warunków udziału w Konkursie lub nie wywiązał 
się  z określonych terminów, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji 
o działaniach sprzecznych z postanowieniami regulaminowymi. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wybranych prac jako dobrych  
i wzorcowych przykładów oraz w ramach działań promocyjnych. Tak więc część 
nagrodzonych prac może być opublikowana na stronie http://cwrkdiz-konin.pl  
i na Facebook’u lub prezentowana podczas wydarzeń, w których Organizator będzie 
uczestniczył w przyszłości. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich 
na rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Nie ogranicza jednak 
autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora pracy. 
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8. Każdy uczestnik Konkursu wraz ze zgłoszeniem wyraża zgodę na: 
a. wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
b. przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj. Organizatora 

https://cwrkdiz-konin.pl/informacja-rodo/ 

c. zamieszczenie przez Organizatora wizerunku, dla potrzeb własnych oraz podmiotów 

realizujących zadania związane z działalnością Organizatora w celu promocji Konkursu; 
d. opublikowanie na łamach strony internetowej oraz Facebooku i w informacjach 

medialnych przez Organizatora danych Uczestników tj. imię i nazwisko oraz nazwa 
szkoły. 

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
§ 4 

Zgłoszenie uczestnictwa 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy 

analityk2@cwrkdiz-konin.pl z danymi według wzoru: 

 

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………. 

adres e-mail ………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu ……………………………………………………………………………………. 

nazwa szkoły …………………………………………………………………………………. 

klasa …………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową analityk2@cwrkdiz-konin.pl od dnia 

ogłoszenia do 14 marca 2023 r.  
3. Dopuszcza się dołączenie do Konkursu po wskazanym terminie pod warunkiem,  

że Uczestnik wykona w trybie przyspieszonym wszystkie dotychczasowe zadania. 
4. Na każdym etapie Konkursu istnieje możliwość wycofania się z dalszego udziału. 
5. Każda zgłaszająca się osoba jest rejestrowana i otrzymuje potwierdzenie przyjęcia  

do Konkursu a następnie otrzymuje pierwsze zadanie do wykonania wraz z instrukcją. 
6. Instrukcje oraz wskazówki do zadań będą zamieszczane na stronie  

http://cwrkdiz-konin.pl 
§ 5 

Zadania konkursowe 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu  jest rozwiązywanie kolejno przesyłanych do nich zadań. 

2. Zadania będą dostarczane na wskazany adres e-mailowy każdego uczestnika indywidualnie 
z częstotliwością co 7 dni. Pierwsze zaplanowane jest od 15 marca 2023 r. 

3. Na wykonanie i przesłanie zadania każdy Uczestnik ma minimum 7 dni. 
4. Adresem kontaktowym z Organizatorem jest adres e-mail: analityk2@cwrkdiz-konin.pl 
5. Za każde wykonane zadanie Uczestnik otrzymuje punkty, przyznane przez członków komisji 

konkursowej. 
6. W Konkursie planowane są łącznie cztery zadania dotyczące: 

1) Przygotowania życiorysu (wyróżniającego z pośród innych kandydatów do pracy). 
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2) Zredagowania listu motywacyjnego (wyróżniającego jak wyżej). 
3) Zredagowania odpowiedzi na 5 podstawowych pytań rekrutacyjnych.  
4) Zareklamowania siebie w dowolnej formie (hasło, plakat, film, grafika itp…). 

 
§ 6 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

1. Prace będą ocenione przez członków komisji konkursowej w trzyosobowym składzie 
pracowników/doradców zawodowych z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Koninie.  

2. Za każdą wykonaną pracę członkowie komisji przyznają punkty z pomocą karty oceny, 
która zawiera skalę punktową oraz kryteria oceny. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma 
wynik opisowy ze wskazówkami i praktycznym doradztwem dotyczącym wykonanej pracy. 

3. Zsumowane punkty wszystkich wykonanych prac będą decydować o uzyskanym przez 
Uczestnika miejscu. 

4. Decyzje członków komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
5. Komisja konkursowa wyznaczy trzy kolejne osoby nagrodzone w dwóch kategoriach:  

pierwsza - szkoła podstawowa i druga – szkoły ponadpodstawowe. 

6. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień dla pozostałych Uczestników, 
nagrodzonych atrakcyjnymi gadżetami. 

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty „Kandydat na medal”. 
8. Przewidywane nagrody rzeczowe: 

I miejsce – wartość do 500 zł 
II miejsce – wartość do 300 zł 
III miejsce – wartość do 200 zł 

9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
10. Informacja podsumowująca, ogłoszenie wyników i termin wręczenia nagród zostaną 

opublikowane na stronie internetowej i Facebooku Organizatora do 28 kwietnia 2023 r. 
11.  Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 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.   

 
§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

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 uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).  

2. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego  i Zawodowego w Koninie, ul. Okólna 47a.  

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt   
z inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor@osdidk.pl 

4. W związku z uczestnictwem w konkursie oraz działaniami promocyjnymi Organizatora, 
przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

mailto:inspektor@osdidk.pl


 
 

a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu;  

b) klasa, do której uczęszcza Uczestnik i nazwa jego szkoły; 

c) nr telefonu oraz e-mail; 

d) wizerunek uczestników Konkursu podczas wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, 
zarejestrowany  w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji w Internecie 
– na stronie internetowej oraz na Fanpage’u w serwisie Facebook Organizatora, a także na 
kanale Organizatora w serwisie YouTube. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady 
wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału 
w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. Administrator dokłada 
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez 
niego dane osobowe dotyczą.  
 

6. Realizacja Konkursu marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – 
polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora. W przypadku 
przetwarzania wizerunku Uczestnika podstawą jest - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swojego wizerunku Dane są przechowywane przez okres istnienia 
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak 
niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec 
Administratora. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu 
bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez 
osobę, której dane dotyczą.  
 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub 
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe 
warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 
Rozporządzenia.     Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, 
której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez 
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie 
określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w 
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do sprzeciwu - osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (prawnie uzasadniony interes 
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Prawo do 



 
 

sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są 
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących 
jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  
 

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, 
można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości 
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora. 

 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 
jakichkolwiek decyzji.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie a także  
do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia 
zwycięzcy.   

3. W sprawach konkursu można kontaktować się z koordynatorem:  
Grażyna Sędziak tel. 797 901 112; e-mail: analityk2@cwrkdiz-konin.pl 
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