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REGULAMIN GRY 
„KREATYWNE DZIECIAKI - ZAWODOWO” 

2. rozdanie  
 

§ 1. 
Organizator 

 

1. Organizatorem Gry „Kreatywne dzieciaki - Zawodowo” 2. rozdanie, zwanego dalej „Grą”, 
jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. 
Piekary 17, 61-823 Poznań, zwanego dalej „Organizatorem”. 
 

2. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Grze, prawa  
i obowiązki Organizatora oraz uczestników Gry. 

 
3. Gra organizowana jest z użyciem narzędzi internetowych: https://cwrkdiz.poznan.pl; 

https://www.facebook.com/cwrkdiz.poznan 
 
 

§ 2 
Cel i zasięg Gry 

 

1. Celem Gry jest zaangażowanie i rozwój dzieci poprzez kreatywną zabawę zawodoznawczą. 
 

2. Gra jest skierowana do dzieci przedszkolnych, które ukończyły 5 lat oraz do dzieci będących 
na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3 włącznie) z miasta Poznania oraz powiatów: 
gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, 
poznańskiego, średzkiego, śremskiego, szamotulskiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego, 
zwanych dalej „Uczestnikami”. 

 
 

§ 3 
Zasady Gry 

 

1. W Grze może wziąć udział każda osoba, która spełniła warunki wymienione w § 2 
pkt. 2 oraz której rodzic/opiekun prawny polubi Fanpage CWRKDiZ w Poznaniu 
www.facebook.com/cwrkdiz.poznan 

 
2. Gra trwa od dnia ogłoszenia do 6.12. 2020 r.  

 
3. Wzięcie udziału w Grze jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i 

jego akceptacją przez rodzica lub innego opiekunka prawnego dziecka. 
 

https://cwrkdiz.poznan.pl/
https://www.facebook.com/cwrkdiz.poznan
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4. Uczestnictwo w Grze ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 

5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika 
z udziału w Grze, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi upominku w przypadku, 
gdy nie spełnił on wszystkich niezbędnych warunków udziału w Grze lub nie wywiązał się z 
określonych terminów, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o 
działaniach sprzecznych z postanowieniami regulaminowymi. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia prac w ramach działań 

promocyjnych. Tak więc prace mogą być opublikowane na stronie 
https://cwrkdiz.poznan.pl i na Facebook’u lub prezentowane podczas wydarzeń,  
w których Organizator będzie uczestniczył w przyszłości. 

 
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz 

Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Nie ogranicza jednak autorskich praw 
osobistych, jako twórcy/autora pracy. 

 
8. Każdy uczestnik Gry wraz ze zgłoszeniem wyraża zgodę na: 
 

a. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
 
b. przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj. Organizatora; 
 
c. zamieszczenie przez Organizatora wizerunku, dla potrzeb własnych oraz podmiotów 
realizujących zadania związane z działalnością Organizatora w celu promocji Gry; 
 
d. opublikowanie na łamach strony internetowej oraz Facebook’u i w informacjach 
medialnych przez Organizatora danych Uczestników tj. imię i wiek dziecka oraz miasto  
i powiat zamieszkania. 
 

§ 4 
Zgłoszenie uczestnictwa 

 

1. Warunkiem udziału w Grze jest przesłanie przez rodzica/opiekuna prawnego wypełnionego 
i podpisanego załącznika do regulaminu, pracy wykonanej samodzielnie (zdjęcie lub skan) 
przez dziecko na adres mailowy: konkurs@cwrkdiz.poznan.pl . Przesłana wiadomość 
mailowa powinna zawierać w nazwie: imię i wiek dziecka oraz miasto oraz powiat 
zamieszkania. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku 
stanowi załącznik do regulaminu. 
 

2. Niezależnie od liczby złożonych prac plastycznych, jeden uczestnik ma prawo do 
otrzymania jednego UPOMINKU na warunkach określonych w § 6. 
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§ 5 
 

Zadania związane z uczestnictwem w Grze „Kreatywne dzieciaki - Zawodowo”  
2. rozdanie 

 
1. Zadaniem Uczestników Gry jest samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy 

plastycznej, przedstawiającej swój wymarzony zawód. 
 

2. Czas na wykonanie zadania został określony w § 3, pkt.2 
 

3. Adresem kontaktowym z Organizatorem jest adres e-mail: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl 
 

§ 6 
Ocena prac i wręczenie upominków 

 
1. Pierwszych 30 uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki niniejszego regulaminu 

otrzyma upominek od Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
w Poznaniu. 
 

2. Informacja o podsumowaniu Gry „Kreatywne dzieciaki - Zawodowo” 2. rozdanie zostanie 
opublikowana na stronie internetowej i Facebooku Organizatora do 14.12.2020 roku. 

 
3. Do pierwszych 30 uczestników Gry, zostanie wysłana wiadomość e-mail  

o otrzymaniu upominku.   
 

4. Otrzymany upominek nie podlega wymianie. 
 

5. Brak odpowiedzi zwrotnej rodzica/opiekuna dziecka uczestniczącego w Grze w terminie 2 
tygodni od otrzymania informacji mailowej/telefonicznej od Organizatora jest 
jednoznaczne z rezygnacją z upominku. 

 
6. Przekazanie upominków odbędzie się poprzez odbiór osobisty w siedzibie Organizatora (z 

uwzględnieniem reżimu sanitarnego) - po wspólnie uzgodnionym terminie lub poprzez 
wysyłkę kurierem na wskazany przez rodzica/opiekuna adres. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie a także do 
przerwania lub odwołania Gry bez podania przyczyn. 
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3. W sprawach konkursu można kontaktować się z koordynatorem inicjatywy: 
 

Ewelina Jedwabny tel. 789 211 047; e-mail: ewelina.jedwabny@cwrkdiz.poznan.pl 
 

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych 
  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO” informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Poznaniu. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego w Poznaniu możliwy jest pod tel. (61) 22 55 080 lub adresem e-
mail: iod@cwrkdiz.poznan.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.  

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania  
z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Państwa dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Grze 
„Kreatywne dzieciaki - Zawodowo” 2. rozdanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz te, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, 
zgodnie z art. 28 RODO. 

6. Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 
Zawodowego w Poznaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164, ze zm.), w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 
67, ze zm.).  

7. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych oraz danych 
Państwa dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możecie 
Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Macie Państwo  prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych oraz danych 
Państwa dziecka/podopiecznego. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie będzie 
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skutkowało brakiem możliwości objęcia Państwa dziecka/podopiecznego  udziałem w Grze 
„Kreatywne dzieciaki - Zawodowo” 2. rozdanie. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


