REGULAMIN KONKURSU „ZRÓB TO #ZAWODOWO!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zrób to #zawodowo!”

(zwany dalej konkursem).

2.

Organizatorem konkursu „Zrób to #zawodowo!” jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia

Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62 (zwane dalej „CWRKDiZ”).
§2
Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 4 grudnia 2017 roku do dnia 11 grudnia 2017 roku.
§3
Cele konkursu:
●

kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i promocja kształcenia zawodowego;

●

zachęcanie uczniów do aktywnego planowania własnej kariery zawodowej;

●

rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści hasła konkursowego;
UCZESTNICY KONKURSU
§4

1.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów w wieku 13-15 lat

z terenu regionu południowej Wielkopolski, który obejmuje powiaty: miasto Kalisz, kaliski, pleszewski,
ostrowski, jarociński, kępiński, krotoszyński oraz ostrzeszowski.

2.

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 3 hasła konkursowe.

WARUNKI KONKURSU
§5

3.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie autorskiej odpowiedzi w formie hasła

promującego kształcenie zawodowe.
4.

Hasło powinno być autorskim wytworem osoby zgłaszającej, nie może być opatentowane przez żaden

inny podmiot, ani stanowić własności intelektualnej osób trzecich. Hasło nie może być znane z innych
publicznych źródeł.
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5.

Zgłoszenie do udziału w konkursie może nastąpić poprzez zgłoszenie w komentarzu pod postem

konkursowym umieszczonym na https://www.facebook.com/cwrkdiz.kalisz/ oraz
https://www.instagram.com/cwrkdiz.kalisz/, określającym zasady udziału w konkursie.

6.

Zgłoszenie musi nastąpić w terminie określonym §2. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje

moment przesłania odpowiedzi – godzina, którą podaje serwis Facebook oraz Instagram. W przypadku edycji
komentarza, ocenie podlega pierwsza wersja odpowiedzi.

7.

Zgłoszenia niekompletne, uzupełnione nieprawdziwymi danymi, zgłoszone po terminie lub przez

osoby / podmioty nie spełniające warunków do wzięcia udziału w konkursie nie będą uwzględniane i nie wezmą
udziału w konkursie.

8.

Uczestnik konkursu, zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie oświadcza, że zapoznał się

z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.
NAGRODY
§6

1.

Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń wyłoniony zostanie 1 laureat nagrody głównej, który otrzyma

nagrodę rzeczową. Dodatkowo, szkoła do której uczęszcza laureat nagrody głównej, otrzyma pakiet koszulek ze
zwycięskim hasłem promocyjnym. Komisja wybierze również 10 wyróżnionych haseł, których autorzy otrzymają
zestawy gadżetów CWRKDiZ.

2.

Nagrodzony lub wyróżniony uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody

rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku oraz
nieodpłatne przekazanie praw do upowszechniania treści hasła promocyjnego i wykorzystywania go do promocji
kształcenia zawodowego przez CWRKDiZ (zał. 1).
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§7

1.

Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełnia wszystkie warunki konkursu określone

niniejszym regulaminem.

2.

Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z trzech członków:

Magdalena Sekura-Nowicka, Adrianna Poznańska, Ewa Tomczak.

3.

Komisja konkursowa wybierze laureatów i przyzna nagrody wedle własnego uznania, kierując się

kryteriami takimi jak: walory artystyczne przesłanego hasła, w tym w szczególności pomysłowość, kreatywność,
niebanalność oraz stopień realizacji wyznaczonego tematu.

4.

Na jednego laureata może przypadać tylko jedna nagroda.
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5.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu do 4 dni od dnia zakończenia konkursu, w formie

ogłoszenia na www.facebook.com/cwrkdiz.kalisz

6.

Przekazanie nagród nastąpi w siedzibie CWRKDiZ w ustalonym z laureatami terminie.

7.

Nieodebranie przez laureata konkursu nagrody najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody.

8.

W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody we wskazanym powyżej terminie, CWRKDiZ może przyznać

nagrodę osobie, która według wyników konkursu przekazanych CWRKDiZ przez komisję konkursową zajęła
kolejne miejsce w konkursie.

9.

CWRKDiZ nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn

leżących po stronie laureata konkursu.

10.

Laureaci konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej

www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz www.facebook.com/cwrkdiz.kalisz, jako laureatów konkursu.

11.

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej

na adres Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62
w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku. Decyduje data doręczenia reklamacji do CWRKDiZ. Reklamacje zostaną
rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty ich doręczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych haseł w celu popularyzacji i promocji

działań CWRKDiZ w Kaliszu.
2.

Publikacja i wykorzystanie może dotyczyć wszelkich materiałów promocyjnych, w tym drukowanych lub

elektronicznych, w tym na stronach internetowych Organizatora.

3.

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w siedzibie

CWRKDiZ oraz serwisie internetowym www.cwrkdiz.kalisz.pl.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Tomczak
tel. 888-493-077, e-mail: e.tomczak@cwrkdiz.kalisz.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie hasła przesłanego w ramach konkursu
„Zrób to #zawodowo!” oraz przetwarzanie danych osobowych autora pracy
w celach promocyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn.
zm), Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu jest administratorem danych
osobowych, który będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu w celu realizacji jego postanowień
określonych w Regulaminie konkursu i wydanie przyznanych nagród.

…………………………………..

…............…………………………………………………………….………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i wykorzystywanie hasła:
….......................................................................................................................................................................................
stworzonego przez (imię i nazwisko uczestnika konkursu) ...……………………………………………..……………………….................
we wszelkich materiałach promocyjnych CWRKZiD, w tym drukowanych oraz elektronicznych. Przekazanie praw do
publikacji hasła nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

…………………………………..
(miejscowość i data)

…............…………………………………………………………….………….
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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