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REGULAMIN II EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU NA PLAKAT 

„DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Organizatorem konkursu „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Przechodniej 11/15. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych z Częstochowy, 

powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego. 

3. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Zadaniem Uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu reklamującego zawody, w których 

można kształcić się w Branżowej Szkole I stopnia nr 12 (w CKZiU). 

 

 

CELE KONKURSU 

§2 

1. Zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym. 

2. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat charakterystyki zawodów, specjalności oraz rynku pracy. 

3. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz kreatywności młodzieży. 

4. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej. 

5. Upowszechnienie wiedzy o zawodach w branżach: elektryczno – elektronicznych, 

mechanicznych oraz budowlanych wśród uczniów Szkół Podstawowych. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§3 

1. Udział w konkursie  jest  dobrowolny i BEZPŁATNY. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie przez ucznia pracy 

konkursowej oraz wysłanie zgłoszenia do Organizatora konkursu. 

Prawidłowe zgłoszenie zawiera: 

• Pracę konkursową (w formie elektronicznej lub papierowej)  

• Kartę zgłoszeniową (Załącznik 1)  

• Oświadczenie (załącznik  2)  

 



CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

II EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU NA PLAKAT „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”                      2

 

ORGANIZATOR                                                                                            PATRONAT  

 Prace w formie papierowej należy wysłać na adres korespondencyjny: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

42–202 Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs PLAKAT”. 

 Prace w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@ckziu.eu 

4. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

15 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego oraz data otrzymanej wiadomości  

e-mail). 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu  

oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

6.  Nadesłane zgłoszenia do konkursu bez zamieszczonych wszystkich wymaganych danych  

i/lub załączników jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

Takie prace nie będą zakwalifikowane do puli projektów konkursowych. 

7. Praca nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, ośmieszać, godzić w dobre imię 

postronnych osób. 

8. Plakat nadesłany na konkurs nie może brać udziału w innych konkursach. 

 

 

PRACE KONKURSOWE 

§4 

1. Zadaniem Uczestników jest zaprojektowanie plakatu reklamującego zawody, w których można 

kształcić się w Branżowej Szkole I stopnia nr 12 (w CKZiU): 

 elektryk z elementami fotowoltaiki i inteligentnych domów 

 operator obrabiarek skrawających z rozszerzeniem projektowania CAD/CAM 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z elementami 

architektury wnętrz 

 automatyk z elementami robotyki 

 mechanik - monter maszyn i urządzeń z elementami wykonawczymi automatyki 

przemysłowej 

 monter konstrukcji budowlanych z procesami spawalnictwa 

 dekarz z elementami stolarki budowlanej 

Powyższe zawody zostały szczegółowo opisane na stronie CKZiU pod adresem: 

http://ckziu.eu/page/oferowane-kierunki 

2. Plakat może prezentować jeden lub większą liczbę zawodów jednocześnie. 

3. Jedno zgłoszenie dotyczy wyłącznie pojedynczego plakatu (zestawy/serie plakatów nie będą 

akceptowane). 

mailto:sekretariat@ckziu.eu
http://ckziu.eu/page/oferowane-kierunki
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4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np.: grafika komputerowa, farby, kredki,  

kolaż itd.). 

5. Plakat ma mieć format A3 (297x420mm). 

6. Plakaty nadsyłane drogą elektroniczną powinny być zapisane w formacie JPG lub PNG,  

w rozdzielczości 300ppi.   

7. Prace nadsyłane pocztą tradycyjną powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny 

transport, ponieważ plakaty zniszczone nie będą zakwalifikowane.  

8. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą akceptowane). 

9. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy plakaty, traktując je jako osobne 

zgłoszenia. 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

§5 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, która oceni przesłane prace według następujących kryteriów: 

 zgodność pracy z tematem, 

 pomysłowość formy, innowacyjność i oryginalność, 

 walory artystyczne i estetyczne, 

 spełnienie kryteriów formalnych. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 nauczyciele z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

3. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane  

w zależności od uzyskanego wyniku. 

4. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie www.ckziu.eu oraz profilu szkolnym na 

facebook’u i Instagramie. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 7 kwietnia 2023 r.  

6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród i dyplomów. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§6 

1. Organizator zastrzega sobie prawo uzasadnionych zmian w Regulaminie. 

2. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu oraz dane kontaktowe z Organizatorami dostępne 

będą na stronie internetowej www.ckziu.eu w zakładce II Regionalny Konkurs „Dobry zawód 

– lepsza przyszłość”. 

3. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad 

niniejszego Regulaminu. 

http://www.ckziu.eu/
http://www.ckziu.eu/
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4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 

w Regulaminie. W tym celu Organizator może zażądać od Uczestników złożenia określonych 

oświadczeń, podanie danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa uczestnika wyklucza   

z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestników prawdziwych danych 

osobowych.  

6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej, profilach na Facebook’u, 

Instagramie i w materiałach promocyjnych. 

8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych 

osób przez uczestników konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac przez firmy 

kurierskie. 

 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM 

§7 

1. Podczas oficjalnego wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu wykonywane będą 

zdjęcia, które zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz w jego mediach 

społecznościowych tj. Facebook, Instagram. 

2. Opublikowane zdjęcia mogą zostać podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły i 

informacją o osiągnięciu w konkursie laureata. 

3. Osoby biorące udział w wydarzeniu powinny doręczyć organizatorowi konkursu Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia w ramach niniejszego 

Konkursu stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu w dniu wręczenia nagród. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

§8 

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 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Częstochowie. 
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Z administratorem danych można skontaktować się poprzez: 

a. adres do korespondencji: 42-200 Częstochowa ul. Przechodnia 11/15 

b. numer telefonu +48 34 324 24 81 

c. adres e-mail: ckziu@edukacja.czestochowa.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 343706314. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszenia lub później w trakcie trwania 

Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 

do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Konkursie.  

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i informacje osiągnięciu 

w konkursie zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć 

uczestnika Konkursu na podstawie: 

 wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w 

przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji 

  art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych* w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności 

podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmiotom 

świadczącym usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.), 

podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych 

oraz firmie zapewniającej hosting strony internetowej. 

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie w serwisach społecznościowych: Facebook, 

Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności tego serwisu. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 lit. a, a po tym czasie w celach 

archiwalnych przez 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w 

sekretariacie szkoły. 

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania 

określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl
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6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od 

Administratora: 

a. dostępu do swoich danych; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. usunięcia danych osobowych; 

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. (Dz. 2019 poz. 1231) 
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Załącznik 1 ……………………………………. 
(Miejscowość, data) 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA 

II REGIONALNEGO KONKURSU 

„DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚC ” 
 

Dane szkoły PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Nazwa szkoły  

Ulica  

Kod i miejscowość  

Nr telefonu do szkoły  

Adres e - mail  

Dane uczestnika konkursu 
 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Dane nauczyciela - opiekuna 
 

Imię i nazwisko  

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                        ………………………………………………………………………………  
                                                                                                  (czytelny podpis Rodzica / Prawnego opiekuna uczestnika konkursu)
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Załącznik 2 
 
 

 
 ………………………………………………………….

  (Miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /podopiecznego 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

 

 

w  II  REGIONALNYM KONKURSKIE „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie  

z siedzibą przy ul. Przechodniej 11/15. 

 
 
 
 
 
 

………………………..……………………………………………………………………… 
(czytelny podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna uczestnika Konkursu) 
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Załącznik 3 
 

Częstochowa, dnia ……………….. r. 

 

……….......................………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia  

w ramach  

II  REGIONALNEGO KONKURSU „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

 

 

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam,  

że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, dalej „CKZiU” w postaci fotografii i filmów 

utrwalonych podczas Konkursu organizowanego przez CKZiU. 

 

Ponadto CKZiU może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię lub film: 

imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły i informacją o osiągnięciu w konkursie laureata. Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnieć uczestnika za 

pośrednictwem: 

 strony internetowej: https://www.ckziu.eu/ 

 serwisów społecznościowych: https://www.facebook.com/CKZiU.Czestochowa, Instagram - 

@ckziu_czestochowa  

 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć i nagrań z 

udziałem mojego dziecka wykonanych przez CKZiU. 

 

CKZiU decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego 

utrwalonego wizerunku.  

 

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu 

(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu. 

 

 

..................................................................................... 

(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna uczestnika konkursu) 

 

https://www.facebook.com/CKZiU.Czestochowa

