Regulamin wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2020– edycja 3.0

§ 1. Organizator
Organizatorem wydarzenia Noc Zawodowców 2020 – edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” na terenie subregionu kaliskiego
jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (zwane dalej CWRKDIZ) z siedzibą przy
ul. Południowej 62; nr tel. 62 742 44 58.
§ 2. Współorganizatorzy / Partnerzy
Współorganizatorem wydarzenia jest:
1. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 93f; nr tel. 62 766 30 60.
Partnerami w realizacji wydarzenia są:
1. Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców przy
ul. Częstochowskiej 93F w Kaliszu; nr tel. 62 757 71 76.
2. Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu z siedzibą przy ul. Browarnej 10; nr tel. 62 757-45-83.
3. Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12; nr tel. 62 747-23-22.
4. Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Wolności 34; nr tel. 62 736-20-51.
5. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16; nr. tel. 62 737 84 00.
6. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 31; nr. tel. 62 732 00 40.
7. Starostwo Powiatowe w Jarocinie z siedzibą przy ul. Al. Niepodległości 10-12; nr tel. 62 747 29 20.
8. Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79; nr tel. 62 742 96 52.
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§ 3. „Noc Zawodowców 2020 – edycja 3.0”
Cele wydarzenia:
➢ Popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego wśród uczniów szkół.
➢ Pogłębienie wiedzy na temat różnych zawodów.
➢ Przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy w różnych zawodach.
➢ Poznanie zasad funkcjonowania firm różnych branż.
➢ Zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną szkół w subregionie kaliskim.
➢ Rozwijanie kreatywności.
➢ Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
➢ Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
➢ Uczenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
W wydarzeniu mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni oraz drużyny szkolne w składzie 5 uczniów szkół podstawowych
i 1 opiekun (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny).
Wydarzenie odbędzie się on-line na platformie ClickMeeting ( http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-Kalisz )
w dniu 02.10.2020 r. w godzinach 17.00 – 19.30.
Poglądowy rozkład godzin wydarzenia:
17.00 – rozpoczęcie (otwarcie wydarzenia, omówienie programu i zasad uczestnictwa);
17.15 – 19.00 realizacja programu głównego, wydarzeń towarzyszących oraz gry pn. Zawodowe Rozdanie;
19.00 – 19.15 realizacja gry zespołowej pn. Zawodowy Express;
19.15 – ogłoszenie laureatów konkursu pn. Zawodowy Express oraz zakończenie wydarzenia.
Poglądowy program Nocy Zawodowców 2020 znajduje się na stronie: https://noczawodowcow.pl/subregion_kalisz/
§ 4. Gra Indywidualna „Zawodowe Rozdanie”
Gra „Zawodowe Rozdanie” ma na celu współzawodnictwo oraz sprawdzenie i nagrodzenie wiedzy uczestników wydarzenia.
W ramach gry nastąpi 10 rund pytań dotyczących tematyki poruszanej podczas Nocy Zawodowców 2020.
W grze może wziąć udział każdy uczestnik indywidualny zalogowany w pokoju wydarzenia na platformie ClickMeeting
http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-Kalisz
10 pierwszych uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na poszczególne pytania na czacie wydarzenia otrzyma nagrody
rzeczowe.
Laureaci gry zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową do dnia 07.10.2020 r.
Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem do laureatów na adresy podane w formularzach zgłoszeniowych.
§ 5. Gra Zespołowa „Zawodowy Express”
Gra Zespołowa „Zawodowy Express” ma na celu współzawodnictwo oraz sprawdzenie i nagrodzenie wiedzy dzieci i młodzieży.
W grze mogą wziąć udział drużyny szkolne z subregionu kaliskiego składające się z 5 uczniów klas 7 i/lub 8 szkół podstawowych
wraz z opiekunem (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny), które zgłoszą swój udział w wydarzeniu i grze poprzez formularz
online: http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-rejestracja lub w wersji scanu zgłoszenia papierowego (załącznik nr 1 do
regulaminu) wysłanego na adres e-mail: biuro@cwrkdiz.kalisz.pl do dnia 28.09.2020 r. do godz. 15:30.
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Warunkiem wzięcia udziału w grze jest zalogowanie się każdego uczestnika zgłoszonego wcześniej w formularzu w dniu i czasie
wydarzenia w pokoju wydarzenia na platformie ClickMeeting http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-Kalisz. Tylko w ten
sposób zostanie zweryfikowany skład całej drużyny.
Podczas wydarzenia każda z drużyn otrzyma link do quizu, w którym znajdzie się 20 pytań związanych z tematyką
Nocy Zawodowców 2020.
Czas na rozwiązanie quizu to maksymalnie 15 minut.
30 drużyn, które prawidłowo i w najkrótszym czasie rozwiążą quiz otrzyma nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na żywo pod koniec wydarzenia.
Nagrody zostaną przesłane pocztą/kurierem do laureatów na adresy podane w formularzach zgłoszeniowych.
§ 6. Uczestnicy
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
W grze pn. „Zawodowe Rozdanie” może wziąć udział każdy uczestnik indywidualny zalogowany w pokoju wydarzenia na
platformie ClickMeeting (http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-Kalisz).
W grze pn. „Zawodowy Express” mogą wziąć udział drużyny szkolne z subregionu kaliskiego składające się z 5 uczniów klas 7
i/lub 8 szkół podstawowych wraz z opiekunem, które zgłosiły swój udział w wydarzeniu poprzez formularz online:
http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-rejestracja lub w wersji scanu zgłoszenia papierowego (załącznik nr 1 do regulaminu)
wysłanego na adres e-mail: biuro@cwrkdiz.kalisz.pl do dnia 28.09.2020 r. do godz. 15:30 i jednocześnie w dniu i czasie
wydarzenia zalogowały się na platformie ClickMeeting (http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-Kalisz).
§ 7. Warunki uczestnictwa
Udział w wydarzeniu NOC ZAWODOWÓCW 2020 – edycja 3.0. jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w wydarzeniu uczestników indywidualnych oraz drużyn szkolnych jest wypełnienie formularza on-line
(dostępnego pod linkiem: http://bit.ly/NOC-ZAWODOWCOW-2020-rejestracja) lub wysłanie na adres biuro@cwrkdiz.kalisz.pl
scanu zgłoszenia papierowego (załącznik nr 1 do regulaminu).
Zgłoszenia uczestnika indywidualnego, który nie jest pełnoletni może dokonać tylko jego rodzic lub opiekun prawny.
Zgłoszenia drużyny szkolnej może dokonać opiekun drużyny (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny).
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 28.09.2020 r. do godziny 15:30.
Uczestnicy, którzy w terminie 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.
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.
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 Kaliszu) 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).
§ 8. Nagrody i upominki specjalne
Nagrody w konkursach będą atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi wraz z gadżetami reklamowymi Organizatorów i Partnerów
przypadającymi na jednego uczestnika/drużynę.
Nagrody zostaną wysłane pocztą/kurierem do laureatów na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
§ 9. Postanowienia końcowe
Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie Organizatora www.cwrkdiz.kalisz.pl
W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji
zapisów niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
1) Formularz zgłoszeniowy w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0.
2) Klauzula o ochronie danych osobowych.
3) Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0 oraz
przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam udział w wydarzeniu „NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0”:





Uczestnik indywidualny (zgłoszenie Ucznia/Uczennicy)
Drużyna szkolna
Rodzic/Opiekun, Nauczyciel, Doradca Zawodowy, Pedagog Szkolny
Pozostali uczestnicy

1.

Uczestnik indywidualny / Rodzic/Opiekun / Nauczyciel, Doradca Zawodowy, Pedagog Szkolny / Pozostali uczestnicy

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….…………………………………. wiek:  pełnoletni  niepełnoletni
Nazwa Szkoły / Instytucji / Firmy itp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ..........................................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy (bezpośredni): ............................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................





2.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Południowej 62 w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników do wzięcia
udziału w inicjatywie NOC ZAWODOWCÓW 2020 oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w niniejszym formularzu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0. oraz na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka niezbędnych dla celów organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia NOC
ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0 przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, przy ulicy
Południowej 62, 62-800 Kalisz w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych,
w tym w witrynie internetowej: www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz oficjalnym profilu Facebook Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu pod adresem: https://web.facebook.com/cwrkdiz.kalisz/ (jeśli dotyczy).
Drużyna szkolna

Nazwa drużyny: ……………………………………………………………………….
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
Opiekun drużyny (nauczyciel, rodzic/opiekun):
Imię / nazwisko: .................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy (bezpośredni): ...................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Skład drużyny:
1.
2.
3.
4.
5.





imię i nazwisko: ..........................................................................................................wiek: ………e-mail:………………………………..
imię i nazwisko: ..........................................................................................................wiek: ………e-mail:…………………………………
imię i nazwisko: ..........................................................................................................wiek: ………e-mail:…………………………………
imię i nazwisko: ..........................................................................................................wiek: ………e-mail:…………………………………
imię i nazwisko: ..........................................................................................................wiek: ………e-mail:…………………………………

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2020 – edycja 3.0.
Oświadczam, że zgody rodziców / opiekunów dzieci na udział w wydarzeniu oraz na przetwarzanie danych osobowych ww.
dzieci zostały wyrażone pisemnie i są do wglądu Organizatorów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Południowej 62 w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników do wzięcia
udziału w inicjatywie NOC ZAWODOWCÓW 2020 oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w niniejszym formularzu.
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Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Południowej 62.
Do czego będą używane Państwa dane osobowe?
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.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
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).
Czy jest możliwość cofnięcia zgody?
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.
Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach
zautomatyzowanego profilowania.
Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?
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.
Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?
Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do
momentu wniesienia sprzeciwu.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
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, 00193 Warszawa).
Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 62 742 44 58 lub e-mailowo pod adresem: iod@cwrkdiz.kalisz.pl



Zapoznałem (-am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CWRKDIZ w Kaliszu.
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Załącznik nr 3

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, przy ulicy Południowej 62, 62-800 Kalisz w celach marketingowych i statystycznych oraz na
udostępnienie i przetwarzanie tych danych, w tym w witrynie internetowej: www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz oficjalnym profilu
Facebook Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego

w Kaliszu pod adresem:

https://web.facebook.com/cwrkdiz.kalisz/

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, przy ulicy Południowej 62, 62-800 Kalisz informuje, 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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