Regulamin wydarzenia
Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo”
§ 1. Organizator
Organizatorem wydarzenia Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” na terenie subregionu
kaliskiego jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (zwane dalej CWRKDIZ)
z siedzibą przy ul. Południowej 62, 62-800 Kalisz; nr tel. 62 742 44 58.
§ 2. Współorganizator/Partnerzy
Współorganizatorem wydarzenia jest:
1. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 93F; nr tel. 62 766 30 60.
Partnerami w realizacji wydarzenia są:
1. Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców przy
ul. Częstochowskiej 93F w Kaliszu; nr tel. 62 757 71 76.
2. Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu z siedzibą przy ul. Browarnej 10; nr tel. 62 757 45 83.
3. Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12; nr tel. 62 747 23 22.
4. Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 5;
nr tel. 62 742 12 47.
5. Cech Rzemiosł Różnych w Grabowie nad Prosną z siedzibą przy ul. Rataja 5f, 63-520 Grabów nad Prosną;
nr tel. 62 730 55 63
§ 3. Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo”
1.

Cele wydarzenia:
Popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych.
Pogłębienie wiedzy na temat różnych zawodów.
Przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy w różnych zawodach.
Poznanie zasad funkcjonowania firm z różnych branż.
Zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną szkół w subregionie kaliskim.
Rozwijanie kreatywności.
Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
Uczenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Promocja aktywnego, sportowego stylu życia.
2. W wydarzeniu mogą wziąć udział Drużyny w składzie 4 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
i 1 Opiekun Drużyny (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny).
3. W ramach wydarzenia rozegrana zostanie Gra Zespołowa „Zawodowy Express”, która odbędzie się w czterech
etapach:
I. Gra Zespołowa „Zawodowy Express” w terminie 24.09.2021r. (piątek) w godz. 15:00-17:00 na terenie następujących
powiatów: m. Kalisz, p. pleszewski, p. jarociński, p. ostrzeszowski;
II. udział Drużyny w zajęciach z doradztwa zawodowego online w dniu 27.09.2021r. (poniedziałek),
III. udział Drużyny w Quizie Zawodoznawczym online w dniu 28.09.2021r. (wtorek);
IV. podsumowanie - finał Nocy Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” i ogłoszenie wyników w dniu
01.10.2021r. (piątek) w godz. 17:00-20:00 w Szkolnej Hali Sportowej „Olimpia” przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu.
W przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, wydarzenie zostanie przeprowadzone
online.
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§ 4. Gra Zespołowa „Zawodowy Express”
Gra Zespołowa „Zawodowy Express” jest wydarzeniem organizowanym w ramach współzawodnictwa,
ogólnodostępnym, organizowanym na terenie otwartym.
Gra odbędzie się w dniu 24.09.2021r. w godz. 15:00-17:00 na terenie następujących powiatów: m. Kalisz,
p. pleszewski, p. jarociński, p. ostrzeszowski.
Podczas Gry każda z Drużyn z poszczególnych powiatów ma za zadanie odwiedzić losowo wybranego Pracodawcę
w jego zakładzie pracy oraz wykonać na miejscu określone zadanie.
Przed rozpoczęciem Gry „Zawodowy Express” odbędzie się spotkanie organizacyjne, w ramach którego
przedstawione zostaną Drużynom zasady Gry oraz nastąpi losowanie nazwy Pracodawcy, adresu oraz
wyznaczonej godziny przybycia na miejsce. Spotkania organizacyjne odbędą się w dniu 22.09.2021r. (środa)
o godz. 16:00 odpowiednio w siedzibie:
➢ KALISZ: Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu przy ul. Browarnej 10, 62-800 Kalisz;
➢ PLESZEW: Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie przy ul. Św. Ducha 5,
63-300 Pleszew;
➢ JAROCIN: Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 12, 63-200 Jarocin;
➢ GRABÓW NAD PROSNĄ: Cechu Rzemiosł Różnych w Grabowie nad Prosną przy ul. Rataja 5f, 63-520 Grabów
nad Prosną.
Zadaniem Uczestników Gry „Zawodowy Express” jest wykonanie przez daną Drużynę zadań przygotowanych
w siedzibie wylosowanego Pracodawcy.
Zadania będą polegać na realizacji prac charakterystycznych dla danego zawodu i branży, którą reprezentuje dany
Pracodawca. Po wykonaniu zadań przez Drużynę – Pracodawca ocenia Drużynę w skali od 0 do 10 pkt.
Dane Uczestników zostaną zweryfikowane w siedzibie danego Pracodawcy z listą Uczestników zgłoszonych
w trakcie rejestracji do Gry.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad gry, złamania zasad fair play itp. Organizator ma prawo odebrać
Drużynie możliwość dalszej gry i wykluczenia z rozgrywek.
Uczestniczące w Grze Drużyny mogą udać się do siedziby Pracodawcy wybranym przez siebie środkiem lokomocji.
Organizator nie zwraca Drużynom kosztów poniesionych na dojazd.
Odpowiedzialność za uczestników każdej z Drużyn w trakcie Gry „Zawodowy Express” ponoszą Opiekunowie
Drużyn.
Każdy z Uczestników Gry jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie środki ochrony osobistej.
Na każdym etapie Gry Uczestnicy maja prawo wycofania się z dalszego udziału. O fakcie rezygnacji z dalszej Gry
Uczestnicy zobowiązani są poinformować niezwłocznie Organizatora telefonicznie pod numerem
tel. 572 934 820.
§ 5. Zajęcia z doradztwa zawodowego online w ramach Gry Zespołowej „Zawodowy Express”
Udział w zajęciach z doradztwa zawodowego dla Uczestników Drużyn Gry „Zawodowy Express” jest kolejnym
etapem Gry, który jest punktowany i brany pod uwagę w końcowej klasyfikacji.
Zajęcia z doradztwa zawodowego odbędą się w formie online w dniu 27.09.2021 r. na platformie ClickMeeting.
Link do zajęć zostanie udostępniony Opiekunowi Drużyny, który jest zobowiązany przekazać go członkom
Drużyny.
O ilości przyznanych punktów zadecyduje ilość osób zalogowanych na zajęcia – Uczestników danej Drużyny łącznie
z Opiekunem. Za każdego zalogowanego Uczestnika Drużyna otrzyma 1 pkt. Na tym etapie Gry Drużyna może
uzyskać max. 5 pkt.
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§ 6. Quiz Zawodoznawczy online w ramach Gry Zespołowej „Zawodowy Express”
Udział w Quizie Zawodoznawczym online dla Uczestników Drużyn Gry „Zawodowy Express” jest kolejnym etapem
Gry, który jest punktowany i brany pod uwagę w końcowej klasyfikacji.
Quiz Zawodoznawczy online składa się z 20 pytań związanych z tematyką „ginących zawodów”.
Quiz Zawodoznawczy odbędzie się w formie online w dniu 28.09.2021 r. na platformie Testportal.
Link do Quizu Zawodoznawczego zostanie aktywowany w dniu 28.09.2021 r. w godz. 8:00-20:00.
Link z Quizem Zawodoznawczym udostępniony zostanie Opiekunowi Drużyny, który wspólnie z wszystkimi
członkami danej Drużyny uzupełnia Quiz.
Czas na rozwiązanie Quizu to maksymalnie 15 minut.
W Quizie punkty zdobędzie pierwsze 5 Drużyn, które uzyskają najlepszy wynik i czas rozwiązania testu. Na tym
etapie Gry Drużyna może uzyskać max. 5 pkt.

§ 7. Punktacja
1. Każda Drużyna (4 Uczniów i 1 Opiekun) zbiera punkty realizując następujące aktywności Gry Zespołowej
„Zawodowy Express” w ramach wydarzenia Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo”:
I. Gra Zespołowa „Zawodowy Express” – wizyty u Pracodawców (od 0 do 10 pkt.)
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie:
- punktualność Drużyny – od 0 do 1 pkt.
- obecność Uczestników – od 0 do 4 pkt.
- wykonanie zadania – od 0 do 5 pkt.
II. Zajęcia z doradztwa zawodowego online (od 0 do 5 pkt.)
5 osób (cała Drużyna z Opiekunem) – 5 pkt.
4 osoby – 4 pkt.
3 osoby – 3 pkt.
2 osoby – 2 pkt.
1 osoba – 1 pkt.
Brak logowania – 0 pkt.
III. Quiz Zawodoznawczy online (od 0 do 5 pkt.)
1 miejsce – 5 pkt.
2 miejsce – 4 pkt.
3 miejsce – 3 pkt.
4 miejsce – 2 pkt.
5 miejsce – 1 pkt.
Kolejne miejsca – 0 pkt.
2. Ilość wszystkich zebranych punktów oraz udział w kolejnych etapach decyduje o końcowej klasyfikacji Drużyny
w Grze Zespołowej „Zawodowy Express”. Drużyna może uzyskać max. 20 pkt.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na podsumowaniu Nocy Zawodowców edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” w dniu
01.10.2021r. w godz. 17:00-20:00.
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§ 8. Uczestnicy
Uczestnikami mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatów: m. Kalisz i p. kaliski,
p. pleszewski, p. jarociński, p. ostrzeszowski, którzy utworzą Drużynę w składzie 4 uczniów klas 7 i 8 szkół
podstawowych i 1 Opiekun Drużyny.
Nadzór nad każdym zespołem Uczestników sprawuje Opiekun tj. osoba dorosła, np. nauczyciel, rodzic/opiekun,
wskazany przez członków danego zespołu.
Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w takim stanie zdrowia, który umożliwia czynny udział
w Grze/Zajęciach/Quizie.
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§ 9. Warunki uczestnictwa
Udział w wydarzeniu Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” jest bezpłatny.
Maksymalna ilość drużyn zgłoszonych z terenu jednego powiatu wynosi 24.
Warunkiem udziału w wydarzeniu Drużyn szkolnych jest wypełnienie przez Opiekuna Drużyny formularza on-line
(dostępnego pod linkiem: https://tiny.pl/9g5kl)
lub wysłanie na adres e-mail Organizatora:
biuro@cwrkdiz.kalisz.pl skanu zgłoszenia papierowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) w temacie wiadomości
wpisując: Noc Zawodowców 2021 – zgłoszenie.
Zgłoszenia Drużyny może dokonać Opiekun Drużyny (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny).
Zgłoszenia Drużyn przyjmowane będą do dnia 17.09.2021r.
O przyjęciu Drużyny do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Opiekunowie Drużyn, którzy w terminie prześlą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy otrzymają do dnia
21.09.2021r. na podany adres mailowy potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.
Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym
Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora (Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu) danych osobowych Uczestników. Uczestnik wydarzenia ma prawo
w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
10.05.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. i art. 13 RODO).
Wymogiem obligatoryjnym uczestnictwa jest podpisanie wszystkich dokumentów stanowiących załączniki
do niniejszego Regulaminu.
§ 10. Nagrody
Nagrody główne zdobywają pierwsze 3 Drużyny z powiatu: m. Kalisz i powiatu kaliskiego, pleszewskiego,
jarocińskiego, ostrzeszowskiego, które ukończą wszystkie etapy Gry Zespołowej „Zawodowy Express” tj. łącznie
60 Uczestników wraz z Opiekunami.
Nagrody w konkursach będą atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi wraz z gadżetami reklamowymi Organizatorów
i Partnerów przypadającymi na jednego uczestnika/drużynę.
Nagrody zostaną wysłane pocztą/kurierem do laureatów na adres podany w formularzu zgłoszeniowym bądź
adres szkoły.
§ 11. Odpowiedzialność
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.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie i / lub uszkodzenia sprzętu, materiałów i innych przedmiotów
podczas wykonywania zadań u Przedsiębiorców oraz w czasie realizacji jakichkolwiek czynności związanych
z udziałem w Grze.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste osób uczestniczących w przedmiotowej Grze.
Wydarzenie „Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” zgodnie z zapisami Ustawy z dn.
20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) nie jest imprezą
masową.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej Uczestnikom wydarzenia.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z transportem drużyn związanych z realizacją zadań w ramach
wydarzenia Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „zawodowo – hybrydowo”.
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§ 12. Postanowienia końcowe
Regulamin dołączony zostanie do Pakietu startowego.
Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie Organizatora http://www.cwrkdiz.kalisz.pl/
W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie
interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
Formularz zgłoszeniowy w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo”
Klauzula o ochronie danych osobowych.
Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0
„hybrydowo – zawodowo” oraz przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam udział w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo”:
Nazwa Drużyny: ………………………………………………………………………
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….
Adres szkoły: …………………………………………………………………………...
Opiekun Drużyny (nauczyciel, rodzic/opiekun):
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy (bezpośredni): ...................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Skład Drużyny:
1.
2.
3.
4.

imię i nazwisko: ...................................................................... wiek: ………e-mail:………………………………..
imię i nazwisko: ...................................................................... wiek: ………e-mail:…………………………………
imię i nazwisko: ...................................................................... wiek: ………e-mail:…………………………………
imię i nazwisko: ................................................... ...................wiek: ………e-mail:…………………………………

Czy Drużyna deklaruje chęć udziału w podsumowaniu wydarzenia Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0 „hybrydowo –
zawodowo”, które odbędzie się w dniu 01.10.2021 r. w godz. 17:00-20:00 w Szkolnej Hali Sportowej „Olimpia” w Kaliszu
przy ul. Rzemieślniczej 6?




Tak
Nie



Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0
„hybrydowo – zawodowo”.



Oświadczam, że zgody rodziców / opiekunów dzieci na udział w wydarzeniu oraz na przetwarzanie danych
osobowych ww. dzieci zostały wyrażone pisemnie i są do wglądu Organizatora.



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 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” oraz
na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w niniejszym formularzu.
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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, 00193 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.
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Załącznik nr 3

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, wiek)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo” oraz akceptuję Regulamin wydarzenia



wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka niezbędnych dla celów
organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 „hybrydowo – zawodowo”
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/

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.
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