REGULAMIN KONKURSU XI Turniej Wiedzy o Zawodach
pt. „Szkoła-Nauka-Zawód-Pracodawca-Spełnienie marzeń”
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Pracownia Badań Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, zwana dalej ”PBAiSRE”.
2. Tematyka filmów konkursowych nawiązywać będzie do hasła „Szkoła-NaukaZawód-Pracodawca-Spełnienie marzeń”.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem strony internetowej
www.pracownia.ckubialystok.pl.
II. Cel konkursu.
Celem konkursu jest promocja szkoły w kontekście wyboru zawodu przez uczniów jako
przyszłych uczestników rynku pracy.
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Cele szczegółowe:
rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych
kwalifikacjach,
kształtowanie umiejętności autoprezentacji i tworzenia filmów,
podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych
i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
promocja Białegostoku oraz lokalnego rynku pracy,
promocja świadomej, amatorskiej twórczości filmowej.

III. Uczestnicy konkursu.
1. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
2. W konkursie mogą uczestniczyć dwuosobowe zespoły reprezentujące daną szkołę
(maksymalnie 3 zespoły z danej szkoły) .
3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla młodzieży białostockich szkół
ponadpodstawowych.
IV. Zasady i przebieg konkursu.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie filmu nt. kierunku
kształcenia w zawodzie (szkoły zawodowe) lub profilu klasy (licea ogólnokształcące),
który odpowiada możliwości realizacji ścieżki zawodowej.
Czas projekcji nie może przekraczać 10 minut.
2. Technika realizacji jest dowolna, gatunek również dowolny (fabularny, dokumentalny,
animowany, eksperymentalny).
3. Nagranie musi spełniać odpowiednie parametry:
a) czas trwania: minimum 3 min, maximum 10 minut,
b) dopuszczalne formaty: MPEG4 (MP4) Divx, Xvid ,AVI (Windows) lub .MPG
c) zalecana rozdzielczość: 1080p/i , 720p,
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d) kodek (video): H.264, MPEG-2 lub MPEG-4 lub inny kompatybilny z
Windows Media Player
e) kodek (audio): MP3 lub AAC, lub inny kompatybilny z Windows Media
Player
Film nie może:
a) naruszać godności osoby ludzkiej,
b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość,
c) ranić przekonań religijnych lub politycznych,
d) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób
małoletnich,
e) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie
środowiska.
Szkoła zgłasza udział zespołu w konkursie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej Pracowni Badań Analiz i Strategii
Rozwoju Edukacji www.pracownia.ckubialystok.pl i dostarczenie go na adres poczty
elektronicznej skretariat@pracownia.ckubialystok.pl w terminie do 22.03.2019 r.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Film (zapisany na nośniku danych w formacie zgodnym z odtwarzaniem w Windows
Media Player) należy w terminie do 26.04.2019 r. dostarczyć do siedziby organizatora
lub przesłać pocztą na adres:
Pracownia Badań Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Żabia 5
15-448 Białystok
Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej PBAiSRE.
Organizator konkursu powoła jury, które oceni zrealizowane filmy.
Przy ocenie filmów jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność filmu z tematem konkursu,
b) kreatywność i oryginalność ujęcia specyfiki kształcenia w danym zawodzie,
c) nowatorstwo w podejściu do tematu,
d) techniczne wykonanie materiału filmowego,
e) ogólne wrażenie estetyczne.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 26.04.2019 r.
Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. Prawa autorskie i inne zgody.
1. Wysyłając organizatorowi film, szkoła biorąca udział w konkursie oświadcza,
że przesłany film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw
osobistych ani autorskich lub pokrewnych.
2. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza, że: szkoła potwierdza, że zgłoszony zespół jest
wykonawcą filmu oraz, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek może pojawić się
w filmie, na udział w filmie, że użyte w filmie utwory, artystyczne wykonania,
materiały wideo i audio są jego własnością lub zostały użyte za zgodą właścicieli.

3. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza, że szkoła potwierdza, że posiada wszystkie
wymagane prawem zgody uczniów lub rodziców/prawnych opiekunów uczniów
biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych.
4. Autorzy nagrodzonych prac przenoszą na PBAiSRE nieodpłatnie wszelkie prawa
autorskie związane z nagrodzonym filmem wykonanym na rzecz konkursu. PBAiSRE
ma prawo wykorzystać przez czas nieokreślony nagrodzony film na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczególności do wielokrotnej prezentacji filmu w celach
promocyjnych bez ograniczeń co do miejsca, czasu i formy.
5. Laureat konkursu zobowiązany jest do podpisania z PBAiSRE CKU umowy
cywilnoprawnej regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron.
VI. Nagrody.
1. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora
i sponsorów.
2. W konkursie przyznana zostanie również nagroda internautów w głosowaniu
internetowym za pośrednictwem strony www.bialystok.pl.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na
www.pracownia.ckubialystok.pl, www.bialystok.pl.
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VIII. Unieważnienie konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
a. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b. jeśli prace konkursowe nie spełniają warunków regulaminu,
c. niezadowalającego poziomu artystycznego prac.
IX.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu Turniej Wiedzy o
Zawodach pt. „Szkoła-Nauka-Zawód-Pracodawca-Spełnienie marzeń” jest Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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 zwane "RODO").
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestników konkursu proszę kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. (85) 651 58 55,
e-mail: iodo@ckubialystok.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu przetwarzane będą na postawie art. 6
ust 1 lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także

w celach marketingowych (marketing bezpośredni - art. 6 ust 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie Turniej Wiedzy o Zawodach pt. „Szkoła-Nauka-Zawód-Pracodawca-Spełnienie
marzeń”.

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
6. Uczestnikom konkursu Turniej Wiedzy o Zawodach pt. „Szkoła-Nauka-Zawód-PracodawcaSpełnienie marzeń” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu Turniej Wiedzy o Zawodach pt.
„Szkoła-Nauka-Zawód-Pracodawca-Spełnienie marzeń” nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu "Zawodowi Odkrywcy – VI edycja" nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego 2018/2019.

