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§ 1. Organizator 
Organizatorem wydarzenia „Noc Zawodowców 2019 – edycja 2.0”  jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w 
Kaliszu (zwane dalej CWRKDIZ) z siedzibą przy ul. Południowej 62 w Kaliszu. tel. 62 742 44 58. 
 

§ 2. Współorganizatorzy / Partnerzy  
Współorganizatorami wydarzenia są: 
1. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93f, tel. 62 766 30 60. 
2. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61 853 78 05. 

Partnerami w realizacji wydarzenia są: 
1. Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Kaliszu  z siedzibą przy  

ul. Częstochowskiej 93F; 62-800 Kalisz; tel. 62 757 71 76. 
2. Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu z siedzibą przy ul. Browarnej 10; 62-800 Kalisz; tel. 62 757-45-83. 
3. Zespół Szkół Samochodowych im Stanisława Staszica z siedzibą przy ul 3 Maja 18, 62-800 Kalisz; tel.62 757-53-82. 
4. Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 5, 63-300 Pleszew;  

tel. 62 742-12-47. 
5. Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew; tel. 62 508-11-55. 
6. Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie z siedzibą  przy ul. Wrocławskiej 12, 63-200 Jarocin; tel.62 747-23-22. 
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 2, 63-200 Jarocin; 

tel. 62 747-22-40. 
 

§ 3.  „Noc Zawodowców 2019 – edycja 2.0”  
1. 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. 
➢ Rozwijanie umiejętności orientacji w terenie. 
➢ Rozwijanie kreatywności. 
➢ Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 
➢ Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. 
➢ Poznanie topografii miasta.  
➢ Kształtowanie umiejętności dobrej organizacji zadań własnych. 
➢ Uczenie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 
➢ Promocja aktywnego, sportowego trybu życia 
➢ Edukacja sportowa dzieci i młodzieży  

2. Wydarzenie zostaje podzielone na dwa równoległe rodzaje aktywności, w których biorą udział drużyny szkolne w składzie 10 uczniów 
oraz 2 opiekunów:  
- Grę Miejską „Zawodowy Express” (5 uczniów, 1 opiekun) 
- Zmagania Szkolne „Be A master” (5 uczniów, 1 opiekun) 
opisane szczegółowo w dalszej części regulaminu. 

3. Wydarzenie odbywać się będzie w godzinach 17.00 – 21.00 w każdym z miast. 
4. Poglądowy rozkład godzin wydarzenia: 

17.00 – rozpoczęcie wydarzenia (otwarcie wydarzenia, rejestracja drużyn, losowanie punktu rozpoczynającego, wydanie pakietów 
startowych) 
17.30 – START drużyn odpowiednio na teren miasta (GRA MIEJSKA) lub na teren szkoły (ZMAGANIA SZKOLNE) 
17.30 – 20.00 – rozgrywki  
20.00 – META i zakończenie rozgrywek 
20.00 – 20.30 – czas wolny na odpoczynek / w tym czasie liczenie punktów 
20.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
21.00 – zakończenie wydarzenia 

 
§ 4.  Gra Miejska „Zawodowy Express” 

1. Gra Miejska „Zawodowy Express” jest wydarzeniem sportowym organizowanym w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanym na terenie otwartym. 

2. Gra zostanie przeprowadzona dnia 4 października 2019 na terenie miasta Kalisza, Jarocina i Pleszewa w godzinach od 17:30 – 20:00 w 
ramach wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0 organizowanej przez CWRKDIZ w Kaliszu. 

3. Zasięg terytorialny: teren miasta Kalisza , Jarocina, Pleszewa. 
4. Podczas Gry do przebycia będzie odpowiednio dla miasta trasa:  

- KALISZ: od Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Kaliszu z siedzibą przy 
ul. Częstochowskiej 93F, 62-800 Kalisz -do Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu z siedzibą przy ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz, gdzie 
znajdować się będzie Meta.   
- PLESZEW: od Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 5, 63-300 
Pleszew - do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych  z siedzibą przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew, gdzie znajdować się będzie 
Meta. 
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- JAROCIN: od Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12, 63-200 Jarocin- do Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie im. Eugeniusz Kwiatkowskiego z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 2, 63-200 Jarocin, gdzie 
znajdować się będzie Meta. 

5. Stacje kontrolne znajdować się będą w miejscach określonych szczegółowo w instrukcji gry, odpowiednio: 
- KALISZ – 6 miejsc 
- PLESZEW – 5 miejsc 
- JAROCIN – 5 miejsc 

 
§ 5. Zmagania Szkolne „Be A Master” 

1. Zmagania szkolne „Be A Master” jest wydarzeniem o charakterze sportowo-edukacyjnym na terenie danej szkoły, zaplanowanym przez 
Dyrektora szkoły. 

2. Zmagania szkolne zostaną przeprowadzone dnia 4 października 2019 na terenie miasta Kalisza, Jarocin i Pleszewa w godzinach od 17:30 – 
20:00 w ramach wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0 organizowanej przez CWRKDIZ w Kaliszu. 

3. Zasięg terytorialny: teren miasta Kalisza , Jarocina i Pleszewa. 
4. Podczas zmagań szkolnych uczestnicy będą realizować zadania na terenie szkół odpowiednio:  

KALISZ: Zespół Szkół Samochodowych im St. Staszica z siedzibą przy ul 3 Maja 18, 62-800 Kalisz  
PLESZEW: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew 
JAROCIN: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie z siedzibą pryz ul. Franciszkańskiej 2, 63-200 Jarocin 

 
§ 6. Uczestnicy 

1. Konkurs jest otwarty. Uczestnikami gry i zmagań szkolnych są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu subregionu kaliskiego. 
Uczniowie będą realizować zadania drużynowo (po 10 uczestników + 2 opiekunów). Każda z drużyn powinna zostać podzielona na dwa 
zespoły po 5 uczniów i 1 opiekunie. Członkowie drużyn dobierać się będą w zespoły samodzielnie.  

2. Nadzór nad każdym zespołem Uczestników sprawuje Opiekun tj. osoba dorosła, np. nauczyciel, rodzic/opiekun, wskazany przez członków 
danego zespołu.  

3. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w takim stanie zdrowia, który umożliwia czynny udział w grze. 
 

§ 7. Warunki uczestnictwa 
1. Udział w wydarzeniu NOC ZAWODOWÓCW 2019 – edycja 2.0. jest bezpłatny.                                                     
2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest do wyboru:  

➢ dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego drużyny (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z 
oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz Zgody 
Rodzica/Opiekuna (załącznik nr 3 do regulaminu) do siedziby Organizatora przy ulicy Południowej 62 w Kaliszu od poniedziałku  
do piątku w godz. 7.30-15.30; 

➢ lub  przesłanie  skanu wypełnionych i podpisanych ww. dokumentów na adres e-mail Organizatora: biuro@cwrkdiz.kalisz.pl .  
W temacie wiadomości należy wpisać: NOC ZAWODOWCÓW 2019 – zgłoszenie. 

➢ lub  poprzez wypełnienie formularza on-line: http://bit.ly/noc-zawodowcow-2019-zgloszenie i dostarczenie Organizatorowi w dniu 
wydarzenia oryginału Zgody Rodzica/Opiekuna na udział dziecka w wydarzeniu. 

3. Zgłoszenia uczestników  do rozgrywek przyjmowane będą do dnia 1 października do godziny 15:30. Zgłoszenia po tym terminie nie będą 
brane pod uwagę. 

4. Maksymalna ilość zgłoszonych drużyn to odpowiednio: 
KALISZ: 30 zespołów 
PLESZEW: 20 zespołów  
JAROCIN: 20 zespołów 

5. Drużyny zgłoszone powyżej tej ilości będą wpisywane na listę rezerwowych. 
6. Zgłoszenia drużyny może dokonać osoba dorosła, która będzie pełnić rolę opiekuna drużyny.  
7. Każdy ze zgłoszonych Zespołów, otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym INSTRUKCJĘ GRY „ZAWODOWY EXPRESS” 

oraz ZASADY ZMAGAŃ SZKOLNYCH „BE A MASTER” najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 
8. W dniu 4.10.2019r. podczas rozpoczęcia wydarzenia każdy Uczestnik i Opiekun otrzyma Kartę / Identyfikator Uczestnika wydarzenia NOC 

ZAWODOWÓCW 2019 – edycja 2.0. 
9. Zgłoszenie uczestnictwa w przedmiotowej Grze  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na wzięcie udziału w grze miejskiej 

lub zmaganiach szkolnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie  oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora (Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu) danych osobowych Uczestników oraz na 
wykorzystanie ich wizerunku ( np. zdjęcia z  wydarzenia) na potrzeby opracowania publikacji w mediach i na stronie www Organizatora a 
także w celach marketingowych Organizatora. Uczestnik „Gry Miejskiej” i zmagań szkolnych 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). 

10. Wymogiem obligatoryjnym uczestnictwa jest podpisanie wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 
           

§ 8. Warunki i zasady Gry Miejskiej „Zawodowy Express” 
Realizacja zadań wyznaczonych grą na 04.10.2019r. poprzedzona zostanie krótkim spotkaniem organizacyjnym, w ramach którego 
przedstawione zostaną ogólne zasady Gry oraz przekazane zostaną uczestnikom niezbędne materiały do efektywnej realizacji zaplanowanych 
zadań np. Karta Uczestnika , Karta Drużyny, Pakiet Startowy oraz Plansze do gry. Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 odpowiednio w 
siedzibie: 

mailto:biuro@cwrkdiz.kalisz.pl
http://bit.ly/noc-zawodowcow-2019-zgloszenie
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➢ KALISZ: Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Kaliszu przy ul. 
Częstochowskiej 93F; 62-800 Kalisz,  

➢ PLESZEW: w  Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie przy ul. Świętego Ducha 5 63-300 Pleszew, 
➢ JAROCIN: Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12, 63-200 Jarocin 

Regulamin i Instrukcja  gry zostaną również udostępnione na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl . 
1. Zadaniem Uczestników gry jest wykonanie zadań przewidzianych Instrukcją Gry – zgodnie z Regulaminem, wykonanie punktowanych 

zadań oraz uzyskanie punktów we wszystkich wskazanych Stacjach Kontrolnych którymi są pracodawcy: 
KALISZ – członkowie Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu oraz  Zrzeszenia Rzemieślników Cechowych w Kaliszu – razem 6 
Stacji Kontrolnych 
PLESZEW: członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie – 5 Stacji Kontrolnych 
JAROCIN: członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie – 5 Stacji Kontrolnych 

2. Aby uzyskać punkty trzeba wykonać wylosowane w danej stacji zadanie. Zadania będą polegać na wykonaniu prac charakterystycznych 
dla danego zawodu i branży, którą reprezentuje dana firma (Stacja Kontrolna).  Za wykonanie zadania w każdej Stacji Kontrolnej drużyna 
może uzyskać tylko jeden punkt (naklejkę).   

3. Punkty przyznawane są w każdej ze Stacji po wykonaniu wylosowanego zadania i zaliczeniu go przez Pracodawcę. 
4. Punkty przyznawane są za wykonanie zadania. W przypadku jego nie wykonania drużyna nie uzyskuje punktu. 
5. W każdej Stacji Kontrolnej liczba graczy będzie weryfikowana z liczbą graczy określonych na Karcie  kontrolnej drużyny. W razie 

niezgodności drużyna może zostać zdyskwalifikowana.  
6. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad gry, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom lub  niszczenia wskazówek 

itp. Organizatorzy mają prawo odebrania drużynie prawa do dalszej gry i wykluczenia z rozgrywek.      
7. Uczestniczące w grze drużyny mogą poruszać się do wyboru: pieszo, komunikacją miejską, rowerami, rolkami, czy deskorolkami. 
8. Zabrania się korzystania z samochodów osobowych. 
9. Każda drużyna ma prawo wyboru trasy celem  efektywnej realizacji zadań gry. 
10. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim zatem uczestnicy zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi i ostrożności na drogach 

oraz stosowania się do zaleceń Opiekuna Drużyny. 
11. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników każdej z drużyn w trakcie gry ponoszą Opiekunowie.  
12. Na każdym etapie gry Uczestnicy maja prawo wycofania się z dalszego udziału w Grze Miejskiej – „Zawodowy Express”. O fakcie 

rezygnacji z dalszej Gry uczestnicy zobowiązani są poinformować niezwłocznie Organizatora w sposób bezpośredni lub w wyjątkowych 
sytuacjach telefonicznie na numer tel. 515-938-715. 

 
§ 9. Warunki i zasady Zmagań Szkolnych „Be A Master” 

Realizacja zadań wyznaczonych na 04.10.2019r. poprzedzona zostanie krótkim spotkaniem organizacyjnym, w ramach którego przedstawione 
zostaną ogólne zasady zmagań szkolnych oraz przekazane zostaną uczestnikom niezbędne materiały do efektywnej realizacji zaplanowanych 
zadań np. Karta Uczestnika , Karta Drużyny, Pakiet Startowy oraz Plansze do gry. Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 odpowiednio w 
siedzibie: 

➢ KALISZ: Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Kaliszu przy ul. 
Częstochowskiej 93F; 62-800 Kalisz,  

➢ PLESZEW: w  Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie przy ul. Świętego Ducha 5, 63-300 Pleszew, 
➢ JAROCIN: Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12, 63-200 Jarocin 

Regulamin i Zasady Zmagań Szkolnych zostaną również udostępnione na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl . 
1. Zadaniem Uczestników zmagań szkolnych jest wykonanie zadań przewidzianych Zasadami Zmagań Szkolnych – zgodnie z Regulaminem, 

wykonanie punktowanych zadań oraz uzyskanie punktów we wszystkich wskazanych Stacjach Kontrolnych zorganizowanych 
odpowiednio na terenie: 
KALISZ: Zespół Szkół Samochodowych im St. Staszica z siedzibą przy ul 3 Maja 18, 62-800 Kalisz  
PLESZEW: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew 
JAROCIN: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 2, 63-200 Jarocin 

2. Aby uzyskać punkty trzeba wykonać wylosowane w danej stacji zadanie. Zadania będą polegać m.in. na: 
➢ wykonaniu prac charakterystycznych dla kierunków zawodowych i branż, które reprezentuje dana szkoła, np. zaplatanie warkoczy, 

wbijanie gwoździ, pompowanie koła itp. (minimum 2 zadania) 
➢ rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy BHP (1 zadanie) 
➢ rozegraniu gry planszowej z zakresu doradztwa zawodowego lub przedsiębiorczości (1 zadanie) 
➢ zaprezentowaniu umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy (1 zadanie) 

3. Za wykonanie zadania w każdej Stacji Kontrolnej drużyna może uzyskać tylko jeden punkt (naklejkę).   
4. Punkty przyznawane są w każdej ze Stacji po wykonaniu zadania i zaliczeniu go przez osobę odpowiedzialną z ramienia Szkoły. 
5. Punkty przyznawane są za wykonanie zadania. W przypadku jego nie wykonania drużyna nie uzyskuje punktu. 
6. W każdej Stacji Kontrolnej liczba graczy będzie weryfikowana z liczbą graczy określonych na Karcie  kontrolnej drużyny. W razie 

niezgodności drużyna może zostać zdyskwalifikowana.  
7. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad zmagań szkolnych, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom lub  

niszczenia wskazówek itp. Organizatorzy mają prawo odebrania drużynie prawa do dalszej gry i wykluczenia z rozgrywek.      
8. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników każdej z drużyn w trakcie gry ponoszą Opiekunowie.  
9. Na każdym etapie gry Uczestnicy maja prawo wycofania się z dalszego udziału w Zmaganiach Szkolnych – „Be A Master”. O fakcie 

rezygnacji z dalszej Gry uczestnicy zobowiązani są poinformować niezwłocznie Organizatora w sposób bezpośredni lub w wyjątkowych 
sytuacjach telefonicznie na numer tel. 515-938-715. 

 
 

http://www.cwrkdiz.kalisz.pl/
http://www.cwrkdiz.kalisz.pl/
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§ 10.  Punktacja drużynowa  

1. Każda drużyna składająca się z 10 Uczniów i 2 Opiekunów dzieli się na dwa zespoły po 5 uczniów i 1 opiekun i zbiera punkty realizując 
dwa rodzaje aktywności: 
- Grę Miejską „Zawodowy Express” (5 uczniów, 1 opiekun) 
- Zmagania Szkolne „Be A Master” (5 uczniów, 1 opiekun) 

2. Punkty w obu rodzajach aktywności zbierane są w formie naklejek na drużynowej planszy do gry. 
3. Zadania w obu rodzajach aktywności są wykonywane w godz. 17.30 – 20.00. 
4. Uczestnicy muszą zdać obie plansze do gry („Zawodowy Express” oraz „Be A Master”) na MECIE (w każdej ze szkół zorganizowany będzie 

punkt zdania plansz o nazwie META). 
5. Ilość wszystkich zebranych punktów decyduje o końcowej klasyfikacji. Zabawę wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie zbierze 

wymaganą ilość punktów oraz przedstawi ją Kapitule Gry Miejskiej w Punkcie Kończącym Grę (Meta) odpowiednim dla każdego miasta. 
 

§ 11.  Kapituła  
1. Nagrody w  wydarzeniu „NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0” przyznaje Kapituła powołana przez Organizatora. 
2. Członkowie kapituły kolegialnie decydują o przyznaniu nagród.  
3. Podejmując decyzję Kapituła będzie brała pod uwagę: 

➢ czas, w jakim cała drużyna ukończy wszystkie zadania, 
➢ spełnienie wymogów formalnych przez Uczestników, 
➢ zachowanie wobec współgraczy podczas realizacji zadań. 

4. Pracami kapituły kieruje jej Przewodniczący. 
5. Kapituła wybiera spośród swego grona Sekretarza, który protokołuje posiedzenie Kapituły. 
6. Decyzja Kapituły Gry jest ostateczna.  
7. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 
8. Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego ich podziału. 

 
§ 12.  Nagrody i upominki specjalne 

1. Nagrody główne uzyskają zespoły, które ukończą rozgrywki drużynowe odpowiednio: 
KALISZ: 5 pierwszych drużyn 
PLESZEW: 3 pierwsze drużyny 
JAROCIN:  3 pierwsze drużyny 
tj.  łącznie 110 uczniów wraz z 22 Opiekunami. 

2. Nagrody w konkursie będą nagrodami rzeczowymi o wartości nie mniejszej niż 50 zł. wraz z gadżetami reklamowymi Organizatorów 
przypadającymi na jednego uczestnika. 

3. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki w formie zestawu gadżetów reklamowych Organizatorów. 

4. Nagrody wraz z listem gratulacyjnym zostaną wręczone przez gości specjalnych podczas podsumowania wydarzenia NOC 
ZAWODOWÓCW 2019 – edycja 2.0  w dniu 4 października 2019, ok. godziny 20.30 odpowiednio w każdym z miast. 

5. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru nagród i upominków w innym terminie niż wskazany w niniejszym Regulaminie. 

6. W ramach wydarzenia każdy z uczestników otrzyma BEZPŁATNIE na wskazany w zgodzie rodzica adres e-mail token uprawniający do 
wykonania testu badania predyspozycji zawodowych narzędziem on-line – test obrazkowy M. Achtnicha. Po wykonaniu badania 
uczestnik otrzyma skróconą wersję raportu dotyczącego wskazania predyspozycji zawodowych dziecka.  

 
§ 13. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry, ich  Opiekunów oraz inne osoby uczestniczące  w realizacji 
zadań wyznaczonych grą, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie i / lub uszkodzenia sprzętu, materiałów i innych przedmiotów podczas wykonywania 
zadań u pracodawców i w szkołach oraz w czasie realizacji jakichkolwiek czynności związanych z udziałem w grze. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste osób uczestniczących w  przedmiotowej grze.   
4. Wydarzenie „NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0” zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 20.03.2019 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U Nr 62, poz. 504 ze zm.) NIE JEST IMPREZĄ MASOWĄ. 
5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej uczestnikom wydarzenia. 

 
§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dołączony zostanie do Pakietu startowego.  
2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie Organizatora www.cwrkdiz.kalisz.pl 
3. W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji zapisów 

niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie do dnia rozpoczęcia przedmiotowej gry przewidzianej na 

04.10.2019 r. 
5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:  

1) Formularz zgłoszeniowy drużyny w  wydarzeniu NOC ZAWODOWÓCW 2019 – edycja 2.0. 
2) Klauzula o ochronie danych osobowych oraz Zgoda rodzica / opiekuna na uczestnictwo dziecka w  wydarzeniu NOC ZAWODOWÓCW 

2019 – edycja 2.0. 
3) Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w wydarzeniu NOC ZAWODOWÓCW 2019 – edycja 2.0 oraz przetwarzanie 

danych osobowych. 

http://www.cerkdiz.kalisz.pl/
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY 
 

Zgłaszamy do udziału w wydarzeniu „NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0”, drużynę (nazwa): 
............................................................................................................................................................................ 
ze szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Udział w wydarzeniu organizowanym w mieście:  

 Kalisz   

 Pleszew 

 Jarocin 
 
GRA MIEJSKA „ZAWODOWY EXPRESS” w składzie:  

1. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
2. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
3. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
4. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
5. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 

1 Opiekun drużyny (nauczyciel, rodzic/opiekun):  
Imię / nazwisko: .................................................................................................................................................                                                                              
Adres: ................................................................................................................................................................. 
Telefon kontaktowy (bezpośredni): ................................................................................................................... 
E-mail: ................................................................................................................................................................ 
 

ZMAGANIA SZKOLNE „BE A MASTER” w składzie:  
6. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
7. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
8. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
9. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 
10. imię i nazwisko: ................................................................................................................... wiek: ……… 

2 Opiekun drużyny (nauczyciel, rodzic/opiekun):  
Imię / nazwisko: .................................................................................................................................................                                                                              
Adres: ................................................................................................................................................................. 
Telefon kontaktowy (bezpośredni): ................................................................................................................... 
E-mail: ................................................................................................................................................................ 
 
 

 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem wydarzenia NOC ZAWODOWÓĆW 2019 – edycja 2.0., warunkami 
uczestnictwa, terminem  oraz warunkami dostarczania  potwierdzeń wykonania zadań i zasadami przyznawania nagród, 
które akceptuję. 

 Oświadczam, że zgody rodziców / opiekunów dzieci na udział ww. dzieci w grze miejskiej „Zawodowy Express” i zmaganiach 
szkolnych „Be A Master” 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 2018 oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w niniejszym 
formularzu.  

 
 
 

..................................................................………………….          ..................................................................…………………. 
data i podpis 1 Opiekuna drużyny     data i podpis 2 Opiekuna drużyny 
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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, 00-
193 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 
 

 
 

…….............................................................................…………………. 
data i podpis Opiekuna drużyny 

 
 

mailto:iod@cwrkdiz.kalisz.pl
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Załącznik nr 3 

 
 
 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

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

w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0 oraz akceptuję regulamin wydarzenia  

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka niezbędnych dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2019 – edycja 2.0 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/ 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka niezbędnych do przeprowadzenia 

konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzia on-line do badania predyspozycji 

zawodowych ucznia (test obrazkowy M. Achtnicha) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 

Zawodowego, przy ulicy Południowej 62, 62-800 Kalisz oraz w celach statystycznych i przesyłania informacji  w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 

 

 

…….............................................................................…………………. 
data i podpis Rodzica/Opiekuna dziecka 

 

 

 


