
  

 

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

organizowanego w ramach 

OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2020 

„Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro” 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs multimedialny.  

2. Cele konkursu:  

 pokazanie różnorodności zawodów rzemieślniczych,  

 zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej rzemieślnika,  

 ukazanie pasji i zainteresowań, które w przyszłości mogą stać się profesją, 

 pokazanie zmian jakie zachodzą w zawodach rzemieślniczych. 

3. Organizatorami konkursu są:  

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu  

ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze; tel. (32) 376-29-99;  

 Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców  

w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-806 Zabrze, tel. (32) 271-11-80 

 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu,   

ul. Czołgistów 1, tel. (32) 271-27-30  

4. Konkurs multimedialny skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych 

oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.  

5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.  

6. Wymagania pracy konkursowej:  

 praca konkursowa ma pokazać różne zawody rzemieślnicze i ich ewolucję  

na przestrzeni lat; jak wyglądały dawniej, jak wyglądają dzisiaj, a jak – według 

autora/autorów pracy będą wyglądały w przyszłości,  

 efektem pracy ma być film nie przekraczający 5 minut,  

 forma pracy: indywidualna lub w zespołach dwuosobowych, 

 praca konkursowa musi być zatytułowana,  

 praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do 

prywatności osób trzecich; prezentowane treści nie mogą przedstawiać 

zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady 

dobrego wychowania i kultury osobistej.  

7. Uczestnicy konkursu mogą, w celu realizacji pracy konkursowej, zwrócić się 

do biura Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracoda-

wców w Zabrzu o pomoc w kontakcie z rzemieślnikami.  



  

 

8. Prace należy dostarczyć w kopercie z dokładną nazwą szkoły: drogą pocztową 

(również przez skrytkę w Wydziale Oświaty) lub osobiście pod adres: Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu (sekretariat), ul. 3 Maja 95, 

41-800 Zabrze. Praca konkursowa ma być zapisana na płycie CD/DVD (płyta 

opisana wg załącznika nr 1). Razem z pracą należy dołączyć: metryczkę  

(załącznik nr 1a), oświadczenie (załącznik nr 2), zgodę rodzica/pełnoletniego 

uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 3 lub 3a) oraz zgodę lub brak 

zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka/pełnoletniego uczestnika (załącznik 

nr 4 lub 4a). W przypadku pracy zespołowej każdy z współautorów wypełnia 

załączniki 2, 3 lub 3a, 4 lub 4a.  

9. Prace wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) 

na adres e-mail: m.michalak@ckp.zabrze.pl lub k.dulińska@ckp.zabrze.pl. 

W temacie wiadomości należy wpisać: OTK2020 Konkurs-multimedialny.  

Nazwy plików: 

 Praca konkursowa: OTK2020_.... – w miejscu kropek należy wpisać numer 

szkoły oraz inicjały autora/autorów, 

 załączniki: OTK2020_....-zalacznik2 – w miejscu kropek należy wpisać 

numer szkoły oraz inicjały autora/autorów, załączniki należy ponumerować 

zgodnie z zawartością. 

10. Prace bez załączników nie będą przyjmowane. 

11. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz wykonaniem pracy 

konkursowej ponosi uczestnik.  

12. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wybierze prace, które zostaną 

nagrodzone.  

13. Prace będą oceniane pod względem:  

 zgodności z tematem konkursu,  

 pomysłowości,  

 oryginalnego sposobu interpretacji tematu,  

 ogólnego wrażenia estetycznego, . 

14. Termin dostarczenia prac: do 20 listopada  2020 r 

15. O wynikach konkursu oraz o terminie uroczystego rozdania nagród szkoły zostaną 

powiadomione drogą internetową lub telefoniczną w późniejszym terminie.  

16. Uczestnik przenosi na organizatora prawa autorskie majątkowe do swojej pracy 

konkursowej. 

17. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac konkursowych ich autorom.  

18. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne  

do wzięcia udziału w konkursie. 

mailto:m.michalak@ckp.zabrze.pl


  

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu konkursu.  

20. Zastrzeżenia uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), 

dotyczące formalnego przebiegu konkursu powinny zostać złożone  

do Organizatora w ciągu dwóch dni od daty ogłoszenia wyników. 

21. Skargi wniesione z naruszeniem terminu dwóch dni roboczych od daty ogłoszenia 

wyników nie będą rozpatrywane. 

22. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

23. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w  konkursie  w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują 

Organizatorzy projektu. 

25. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 

im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu,  przy ul. Czołgistów 1, tel. (32) 271-27-30, 

strona internetowa: www.sp15.zabrze.pl, e-mail: szkolapodlasem@sp15.zabrze.pl 

26. W zakresie gromadzenia zgłoszeń Administratorem jest Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze. Prace 

konkursowe wraz z całą dokumentacją przekazywane są do Szkoły Podstawowej 

Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu. 

27. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl oraz listownie  

i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.  

28. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Ustawicznego w Zabrzu: marcin@informatics.jaworzno.pl 

29. Dane są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

multimedialnego pn „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro” 

i będą przechowywane przez czas zgodny z przepisami aktualnie obowiązującego 

prawa. 

30. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administra-

torem danych w zakresie realizacji na rzecz placówki usług w zakresie zawartych 

umów.  

31. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania 

lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, 

przeniesienia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia 

niezgodnego z prawem, ich przetwarzania.  

 

http://www.sp15.zabrze.pl/
mailto:szkolapodlasem@sp15.zabrze.pl
mailto:edyta@informatics.jaworzno.pl
mailto:marcin@informatics.jaworzno.pl


  

 

Załącznik nr 1 – opis płyty – umieszczony na płycie:  

OTK 2020 - Konkurs „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro”  
Tytuł filmu: ………………………………. 

Imię i nazwisko autora/autorów: ………………………... 

Nazwa szkoły/placówki: ……………………….. 

 

Załącznik nr 1a 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020 

KONKURS „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro” 
 

Nazwa placówki/szkoły (pełna).......................................................................................  

Adres placówki/szkoły.....................................................................................................  

Numer telefonu placówki/szkoły .....................................................................................  

Poczta elektroniczna placówki/szkoły.............................................................................  

Tytuł prezentacji ........................................................................................................... .. 

Imię i nazwisko autora prezentacji ....................................................  Klasa   .............  

Imię i nazwisko opiekuna konkursu ................................................................................  

 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI – SZCZEGÓLNIE NAZWISKA)  

 

Załącznik nr 2 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2020 

KONKURS „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro” 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem/współautorem (niepotrzebne skreślić) pracy 

konkursowej pn. ………………………………. …………………………………… 

nadesłanej na konkurs multimedialny „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, 

dzisiaj, jutro” 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie  

z Regulaminem na Szkołę Podstawową Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu. 

 

 
.................................................................................................                       ........................................................................    
 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej                                   data i czytelny podpis autora 
         

 



  

 

Załącznik nr 3 (dotyczy uczestnika niepełnoletniego) 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2020 

Zgoda na udział w konkursie 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie pn „Świat zawodów 

rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro”  

 

 

 ……………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu  i akceptuję jego treść. 
 

……............, dn. ….…... 2020 r.    …….……………………………...         

 (miejscowość i data)               podpis rodzica/opiekuna prawnego     

 

 

 

Załącznik nr 3a (dotyczy uczestnika pełnoletniego) 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2020 

Zgoda na udział w konkursie 
 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie pn „Świat zawodów rzemieślniczych 

wczoraj, dzisiaj, jutro”  

 

……………………………………………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu  i akceptuję jego treść. 

 

……............, dn. ….…... 2020 r.    …….……………………………...         

 (miejscowość i data)               podpis uczestnika     

 

 

  



  

 

 

Załącznik nr 4 (dotyczy uczestnika niepełnoletniego) 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2020 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić)  

na umieszczanie danych mojego dziecka  ………………………………………...…… 

                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

 

w  postaci  wizerunku zarejestrowanego  na  zdjęciach wykonanych podczas konkursu 

pn „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro” w celu jego promocji 

na stronie internetowej: www.sp15.zabrze.pl,  www.pupzabrze.pl,  Powyższa zgoda 

jest dobrowolna i każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .          . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 
podpis matki /opiekuna prawnego dziecka  podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka 

 

 
Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana 

Dzierżona w Zabrzu,  przy ul. Czołgistów 1, tel. (32) 271-27-30, strona internetowa: 

www.sp15.zabrze.pl, e-mail: szkolapodlasem@sp15.zabrze.pl,  

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i osobiście pod adresem 

siedziby Administratora danych. 

 

Dane są przetwarzane w celu promocji Konkursu pn „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, 

dzisiaj, jutro” i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane 

dotyczą. 

 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych  

w zakresie realizacji na  rzecz placówki usług w zakresie zawartych umów. 

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub 

uzupełniania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, 

cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  wniesienia skargi  

do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem, ich przetwarzania. 

  

http://www.sp15.zabrze.pl/
http://www.pupzabrze.pl/
http://www.sp15.zabrze.pl/
mailto:edyta@informatics.jaworzno.pl


  

 

 

Załącznik nr 4a (dotyczy uczestnika pełnoletniego) 

Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2020 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*(niepotrzebne skreślić)  

na umieszczanie moich danych …………………… ………………………………….    

                                                                                      (imię i nazwisko) 

w  postaci  wizerunku zarejestrowanego  na  zdjęciach wykonanych podczas konkursu 

pn „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, dzisiaj, jutro” w celu jego promocji 

na stronie internetowej: www.sp15.zabrze.pl,  www.pupzabrze.pl,  Powyższa zgoda 

jest dobrowolna i każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .           
podpis uczestnika   

 
 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana 

Dzierżona w Zabrzu,  przy ul. Czołgistów 1, tel. (32) 271-27-30, strona internetowa: 

www.sp15.zabrze.pl, e-mail: szkolapodlasem@sp15.zabrze.pl,  

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i osobiście pod adresem 

siedziby Administratora danych. 

 

Dane są przetwarzane w celu promocji Konkursu pn „Świat zawodów rzemieślniczych wczoraj, 

dzisiaj, jutro” i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane 

dotyczą. 

 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych  

w zakresie realizacji na  rzecz placówki usług w zakresie zawartych umów. 

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub 

uzupełniania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, 

cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  wniesienia skargi  

do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem, ich przetwarzania. 

 
 

 

 

http://www.sp15.zabrze.pl/
http://www.pupzabrze.pl/
http://www.sp15.zabrze.pl/
mailto:edyta@informatics.jaworzno.pl

