REGULAMIN KONKURSU
#ZawodoweWakacje
Organizator
Organizatorem Konkursu #ZawodoweWakacje jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
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Cele konkursu
Propagowanie kształcenia zawodowego.
Pogłębienie wiedzy o zawodach i rynku pracy.
Wzmacnianie zainteresowań zawodowych.
Motywowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania informacji i ciekawych przykładów związanych z pracą zawodową różnych
osób.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.
Promowanie osiągnięć uczniów.
Wykorzystywania w praktyce technologii informacyjnych.

Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Kalisza oraz powiatów:
kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego.
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Zasady konkursu
Konkurs organizowany jest w formie on-line i odbywa się w okresie od dnia 15.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.
Warunkiem udziału w konkursie jest umieszczenie przez Uczestnika na swoim profilu na portalu Facebook filmu (do 30 sek.)
przedstawiającego omówienie/prezentację zawodu, którym uczeń zainteresował się na wakacjach wraz z uzasadnieniem
dlaczego wybrał dany zawód. Film należy oznaczyć jako #ZawodoweWakacje oraz #cwrkdizkalisz.
W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, do udziału w konkursie wymagana jest zgoda rodzica /opiekuna prawnego
(Załącznik do regulaminu). Scan lub zdjęcie podpisanej zgody należy wysłać na adres konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl .
Zgłaszający film, wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na Organizatorów konkursu zezwalając na wykorzystanie
materiałów w zakresie poniższych eksploatacji: wyświetlania, reemitowania, publicznego udostępniania w taki sposób, aby
każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (np. udostępnianie w Internecie).
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego i bezterminowego
umieszczania oraz udostępniania go na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora, do wykorzystania
filmów w ramach działań promujących niniejszy konkurs.
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia filmu do konkursu z powodu jego niskiej jakości technicznej.
Zabronione jest wykorzystanie filmów wykonanych przez innych autorów.
Zgłaszający film do konkursu upoważnia Organizatorów do korzystania z przesłanego materiału w celu promocji i reklamy.

Terminy i warunki dostarczania prac
Konkurs organizowany jest w formie on-line w terminie od 15.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
Filmy konkursowe można zamieszczać na portalu Facebook wraz z oznaczeniami od 15.07.2020 r. do 31.08.2020 r. Filmy
zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 film.
Film powinien trwać maksymalnie do 30 sekund.
Film powinien zawierać omówienie/prezentację wybranego interesującego zawodu wraz z uzasadnieniem.
Filmy wykonane niezgodnie z założeniami Regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.
Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że nagranie zostało wykonane w ramach konkursu i nie narusza praw osób
trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nagrania.
Uczestnik konkursu, który nie ukończył 18 r. ż. zobowiązany jest do przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia (podpisanego
przez rodzica/opiekuna prawnego) dotyczącego zgody na udział w konkursie, przetwarzania danych osobowych oraz
upowszechnienia filmu konkursowego (załącznik) na adres mail: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl
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Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia filmu do konkursu z powodu nieterminowego dostarczenia ww. podpisanego
oświadczenia.
Zasady przyznawania nagród

1. W konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze miejsca, które uzyskają najwięcej reakcji (np. polubień) pod opublikowanym
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filmem. Reakcje pod filmikami można zbierać do dnia 9 września 2020 roku.
Z kolei 2 filmy najwyżej ocenione przez CWRKDiZ w Kaliszu pod kątem pomysłu, kreatywności otrzymają wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na fanpage na Facebooku Organizatora oraz stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl dnia 10
września 2020 roku.
Ze względu na sytuację w kraju nagrody zostaną przesłane kurierem na adres wskazany przez laureata.
Nagrody w konkursie będą miały charakter rzeczowy.
Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu oraz działań statutowych.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Małgorzata Mikołajczyk, tel. +48 572 934 820, mail: m.mikolajczyk@cwrkdiz.kalisz.pl

Załącznik do regulaminu konkursu
#ZawodoweWakacje

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
w konkursie pod hasłem: #ZawodoweWakacje, którego organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu pod hasłem:
#ZawodoweWakacje, którego organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem
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) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem
i jego promocją.
Wyrażam zgodę na opublikowanie na fanpage na Facebooku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, filmu konkursowego mojego dziecka wraz z jego danymi osobowymi:
imienia i nazwiska.

……………….......……………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)

