REGULAMIN GRY TARGOWEJ
„Kreatywnie w przyszłość” 6-7 marca 2020r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Gra targowa „Kreatywnie w przyszłość” (zwana dalej „Grą”) organizowana jest przez
Organizatorów- Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z terenu
Województwa Wielkopolskiego, zwanych dalej „Organizatorami”.
2. Gra rozgrywana jest w dniach 6-7 marca 2020r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich podczas trwania „Targów Edukacyjnych - Kreatywność”.
3. Fundatorem upominków w Grze są Organizatorzy.
4. W Grze mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, zwani
dalej „Uczestnikami”.
5. Przystępując do gry uczestnicy potwierdzają, że nie mają jakichkolwiek przeciwskazań
medycznych do udziału w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób
uczestniczących w Grze.
6. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w dniach 6-7 marca 2020r. w czasie trwania „Targów
Edukacyjnych – Kreatywność” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
(Pawilon 7A) w godzinach 10:30-12:30.
2. Udział w Grze możliwy jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stoisku
Organizatorów (Załącznik nr 1).
3. Zadaniem Uczestników Gry jest odwiedzenie wybranych stoisk edukacyjnych oraz szkół
branżowych i techników. Następnie udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania
(poprzez wypełnienie elektronicznego formularza google), które uczestnik otrzyma na
swojego maila. Za pytania dotyczące poszczególnych wystawców Uczestnikowi będą
przyznawane punkty.
Liczba punktów zależna jest od stopnia trudności pytania.
4. Pytania przesłane na maila Uczestnika, będą dotyczyły obszarów: edukacji, doradztwa
zawodowego oraz kreatywności.
5. Liczba uczestników Gry jest nieograniczona. O wygranej decyduje najwyższa liczba
punktów oraz najkrótszy czas odpowiedzi na pytania.
6. Informacja o miejscu i dokładnym czasie wręczenia upominków będzie dostępna na stoisku
Organizatorów.

§ 3 Upominki
1. Uczestnicy, którzy w dniu 6 lub 7 marca 2020 r. odpowiedzą prawidłowo na pytania oraz
złożą wypełniony arkusz danych osobowych na stoisku Organizatorów, upoważnieni są do
odebrania upominków specjalnych wraz z zestawem gadżetów przygotowanych przez
Organizatorów. Pierwsze 50 osób z najwyższą liczbą punktów w każdym dniu uzyskuje
prawo do odebrania upominków.

a. Upominki wraz z dyplomem dla pierwszych 50 osób wręczone zostaną osobiście przez
Marzenę Wodzińską Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dorotę
Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
b. Organizatorzy nie przewidują możliwości odbioru upominków w innym terminie ani
wysłania pocztą. Nieodebranie upominków w czasie i miejscu wskazanym przez
Organizatorów skutkować będzie ich utratą.
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry niniejszego regulaminu, w szczególności
złamania zasad „fair play”, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry,
Organizatorzy mają prawo do wykluczenia Uczestnika z Gry. Decyzja Organizatorów w
tej kwestii jest ostateczna.
3. Uczestnik podejmując udział w grze wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na przetwarzanie przez
Organizatorów wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika.
§ 4 Ochrona danych osobowych
1. Współadministratorami danych osobowych zbieranych od Uczestników, w tym Laureatów
konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w
Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,
Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz,
Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin,
Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno,
Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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), zwane dalej „RODO”.
2. Współadministratorzy powołali inspektorów ochrony danych nadzorujących
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@cwrkdiz.poznan.pl, iod@cwrkdiz.kalisz.pl,
inspektor@osdidk.pl, iod@cwrkdiz.leszno.pl , iod@cwrkdiz.pila.pl.
3. Dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu, w celach promowania edukacji, procesu nauki zawodu, budowania
pozytywnego wizerunku szkolnictwa branżowego i technicznego, popularyzacji zawodów
oraz do utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych Organizatorów Konkursu i
profilach Facebook.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Konkursie.
5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych;
2) usunięcia danych;
3) ograniczenia przetwarzania danych;

4) przenoszenia danych;
5) wniesienia sprzeciwu;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) adres e-mail;
3) numer telefonu;
4) wizerunek.
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku stanowi załącznik
nr 2.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.
8. Uczestnik Konkursu, w tym Laureat zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska
oraz wizerunku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
9. Organizatorzy oświadczają, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane Uczestników Konkursu będą udostępniane na stronach internetowych
Współadministratorów (Organizatorów konkursu) oraz na profilach Facebook, podmiotom
zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
12. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizatorzy wdrożyli odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizatorzy w szczególności uwzględniają ryzyko
wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin zostanie przekazany każdemu uczestnikowi, a także znajdować się będzie na
stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile (https://cwrkdiz.poznan.pl/2020/02/gra-targowa/)
- oraz na stoisku Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do
Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie do dnia
rozpoczęcia „Targów Edukacyjnych - Kreatywność” (6 marca 2020r.)

