REGULAMIN
Konkursu "Mój wymarzony zawód" skierowanego do uczniów siódmych i ósmych klas szkół
podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na opis pracy w wymarzonym zawodzie, zwanego dalej
„konkursem”, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa
Chełmińska 30/32, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.wuptorun.praca.gov.pl
3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847, z późn. zm.).
4. Konkurs jest organizowany na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika
formularza internetowego znajdującego się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu: https://wuptorun.praca.gov.pl/konkurs-dla-uczniow-edycja-2019
2. Zgłoszenia w konkursie należy dokonać od dnia 14.10.2019 r. do dnia 08.11.2019 r.
Uczestnikiem konkursu może być uczeń siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej mającej
siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Uczestnictwo w Konkursie wymaga wypełnienia i podpisania przez rodziców/opiekunów
prawnych Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego oraz Informacji o przetwarzaniu
danych osobowych, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Podpisane
dokumenty należy dostarczyć Organizatorowi osobiście lub drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, w terminie
do dnia 19 listopada 2019 r. Organizator dopuszcza przesłanie zbiorczo oświadczeń,
o których mowa za pośrednictwem placówki edukacyjnej wyłącznie za zgodą
rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu. W takim wypadku należy złożyć trzeci
podpis na Załączniku nr 1.
4. Podanie danych osobowych w zakresie:
a) Rodzic/opiekun prawny:
- imię/imiona,
- nazwisko
b) Uczestnik:
- imię,
- nazwisko,
- nazwa indywidualna Uczestnika (inicjały Uczestnika, nr z dziennika, klasa),
- nazwa szkoły,
- adres szkoły (ulica, nr budynku, kod pocztowy),
- powiat (siedziba szkoły)
jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa
w konkursie.
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5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu
zawarte są w Informacji o przetwarzaniu danych (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane 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 (zwanym dalej
RODO).
8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
9. Zabronione jest dokonywanie przez uczestnika konkursu, w ramach uczestnictwa
w konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych
obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

§3
Zasady konkursu
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Zgłoszenie przez uczestnika do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi
oświadczenia, że uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i jest wyłącznym twórcą
przesłanego opisu.
Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieograniczone czasowo
i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie, przez Organizatora, w celach niekomercyjnych
przesłanego opisu lub fragmentu opisu. Organizator konkursu (za zgodą rodzica/prawnego
opiekuna) ma prawo do opublikowania na stronie www.wuptorun.praca.gov.pl:
• imienia i nazwiska laureatów i osób wyróżnionych,
• nazwy szkoły i miejscowości, w której się ona znajduje,
• zdjęć z ewentualnego przekazania nagród.
Dane osobowe uczestnika konkursu zostaną poddane anonimizacji na stronie internetowej
WUP w Toruniu po 31 maja 2020 r.
Zgłoszenie opisu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego
dostępnego na stronie internetowej: www.wuptorun.praca.gov.pl wypełnionego
w terminie: od 14.10.2019 r. do 08.11.2019 r. (do godziny 23:59).
Każdy uczestnik może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe.
Zgłoszeniem do konkursu jest wypowiedź pisemna w języku polskim na temat: „Jak
wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?”, która nie będzie przekraczać
1000 znaków (łącznie ze spacjami). Dłuższe prace nie będą uwzględniane w ocenie
konkursowej.
Zgłoszenie konkursowe wymaga również udzielenia odpowiedzi na pytania sondażowe (nie
podlegające ocenie jury) oraz wypełnienie metryczki (danych, które umożliwią identyfikację
uczestnika konkursu).
Każdy uczestnik konkursu musi nadać personalną nazwę na formularzu konkursowym.
Nazwa powinna składać się z następujących znaków: inicjały ucznia, nr w dzienniku i klasa.
W formie zaprezentowanej na przykładzie: Jan Kowalki posiadający nr 13 w dzienniku
w klasie 8A wpisze swoją nazwę jako: "JK.13.8A".
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie podpisanego
Oświadczenia oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiących
Załącznik nr 1.
Na Oświadczeniu należy wpisać wybraną indywidualną nazwę uczestnika konkursu (o której
mowa w § 3, pkt. 7. Regulaminu). Dodatkowo na Oświadczeniu należy wpisać:
- imię i nazwisko ucznia,
- pełną nazwę szkoły,
- adres szkoły (ulica, nr budynku, kod pocztowy),
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- powiat (siedziba szkoły).
10. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace
konkursowe przez minimum 50 uczestników.
11. Organizator powoła jury, w skład którego będą wchodzili pracownicy Organizatora, którzy
dokonają oceny nadesłanych opisów.
12. Przesłane opisy będą podlegać ocenie pod względem: zgodności treści z tematem konkursu.
Zawierać powinny podstawowe informacje na temat specyfiki zawodu, jego charakterystyki
(np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, warunki pracy i środowisko pracy,
narzędzia wykorzystywane w pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji, szanse znalezienia
zatrudnienia, ograniczenia zdrowotne dla zawodu, perspektywy rozwoju zawodowego itp.)
oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.
13. Jury wybierze maksymalnie 15 laureatów oraz 15 osób wyróżnionych, którym przyzna
nagrody.
14. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

§4
Nagrody
1. Jury wybierze maksymalnie 15 laureatów, którym przyzna nagrody w postaci tabletów
o wartości nie przekraczającej 800 zł każdy oraz 15 osób wyróżnionych, którym przyzna inny
przedmiot elektroniczny o wartości nie przekraczającej 80 zł każdy.
2. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom za pośrednictwem placówki edukacyjnej, w której
uczestnik konkursu pobiera naukę.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem strony
internetowej: www.wuptorun.praca.gov.pl. Nagrody zostaną dostarczone do placówki
edukacyjnej do dnia 28 lutego 2020 r.
4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.
6. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do utworu zgłoszonego w konkursie.

§5
Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Zgodnie z RODO, Organizator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
− przetwarzane zgodnie z prawem,
− zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
− merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
− przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Ostateczna
interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
2. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.

Toruń, dnia 03.09.2019 r.
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