REGULAMIN
GRY MIEJSKIEJ Kariera w Legnicy
w ramach X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych
inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego
obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.
X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2018 r. została objęta Honorowym Patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. IX edycja Gry Miejskiej Kariera w Legnicy zostanie przeprowadzona w II etapach pod hasłem
„Bądź architektem swojego szczęścia”.
2. Organizatorami Gry są:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
 Urząd Miasta w Legnicy,
 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Legnicy,
 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy,
 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy,
 Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
w Legnicy.
Gra Miejska Kariera w Legnicy odbywa się pod Honorowym Patronatem
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Pana
prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego i Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza
Krzakowskiego.
3. Gra odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne i dobrowolne.
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II. CELE GRY
1. Promocja świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.
2. Wypracowanie koncepcji, rozwiązań zmierzających do efektywnego planowania własnej
kariery.
3. Promocja instytucji wspierających młodzież w planowaniu działań edukacyjnych
i zawodowych.
4. Intensyfikacja kontaktów i wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy, tworzące
możliwość podejmowania kolejnych wspólnych działań promujących aktywność edukacyjną
i zawodową.
5. Doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwijanie
umiejętności pracy w zespole,
kształtowanie
kompetencji konkurencyjnego
kandydata do pracy.
III. TERMIN, MIEJSCE I ZASADY GRY
Gra Miejska Kariera w Legnicy odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, Budynek E, sale E 2-4 w dniu 17 października 2018 r. w
godzinach od 900 do 1200.
1. Rejestracja drużyn przystępujących do Gry rozpocznie się o godz. 830.
2. Członkowie reprezentacji szkół zgłaszają się z dowodami osobistymi lub legitymacjami
szkolnymi celem potwierdzenia tożsamości. Spóźnienie powyżej 15 minut spowoduje
dyskwalifikację drużyny.
3. Ze względu na charakter i specyfikę gry metodą warsztatową – „Budowanie modelu
szczęścia” organizatorzy nie przewidują udziału kibiców drużyn.
I etap Gry – obowiązkowy.
Stworzenie materiału filmowego:
1. Drużyny wyłonione przez szkołę przygotowują materiał filmowy – sondę
„Czym jest dla Ciebie szczęście”.
2. Zgłaszany materiał filmowy nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
3. Drużyny prezentują – pokazują, co myślą na temat szczęścia przedstawiciele różnych
pokoleń (dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie). Autorzy filmu uzyskują zgodę
od osób trzecich na udział w materiale filmowym oraz publikację wizerunku na potrzeby
Miejskiej Gry: Załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.
4. Drużyny mogą zgłosić do konkursu jeden film.
5. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym
medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie, Grze, itp.
6. Film może zostać wykonany dowolną techniką jednak musi mieć formę pliku cyfrowego.
Należy zapisać go w dowolnym standardzie pliku wideo, w optycznej
rozdzielczości Full HD: 1920x1080.
7. Zgłoszenie materiału filmowego:
1) w zamkniętej kopercie należy umieścić nagrany na płytę CD lub DVD film i osobiście
dostarczyć
do
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, Budynek C, pokój nr 103 – Biuro Karier ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
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w godzinach: 9.00 – 15.00, do dnia 05.10.2018 r.
Na kopercie należy umieścić napis:
GRA MIEJSKA Kariera w Legnicy „Bądź architektem swojego szczęścia”
2) w kopercie niezamkniętej należy umieścić wszystkie wymagane Regulaminem załączniki:
Załącznik Nr 1: Karta uczestnictwa w Grze Miejskiej
Załącznik Nr 2: Oświadczenie uczestnika Gry Miejskiej
Załącznik Nr 3: Metryka materiału filmowego
Załącznik nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.
Formalna weryfikacja dostarczonych Załączników odbywa się w dniu zgłoszenia drużyny
w obecności osoby składającej dokumenty.
8. Organizatorzy nie zwracają kosztów przygotowania filmu.
9. Materiał filmowy przygotowany przez każdą z drużyn będzie prezentowany podczas Gry
Miejskiej Kariera w Legnicy jako jeden z etapów gry.
10. Do sprawdzenia treści i zgodności materiału filmowego z niniejszym Regulaminem zostanie
powołana Komisja, w której skład wejdą przedstawiciele organizatorów.
11. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia filmów zgłaszanych do Gry, które powstały
podczas doręczenia przez uczestników.
12. Do prezentacji nie zostaną dopuszczone filmy, których treść:
a) narusza godność ludzką,
b) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
c) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
d) propaguje używki lub przemoc,
e) rani przekonania religijne czy polityczne,
f) może mieć negatywny wpływ na wizerunek organizatora,
g) jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą
zasady współżycia społecznego,
h) jest obciążana prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim,
i) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy,
j) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
k) zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.
II etap Gry – obowiązkowy.
Drużyny sześcioosobowe z każdej ze szkół, przy wsparciu facylitatorów powołanych z każdej
z instytucji organizującej Grę, wezmą udział w metodzie warsztatowej – „Budowanie modelu
szczęścia”.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Gra jest skierowana do dorosłych uczniów klas maturalnych legnickich szkół.
2. Udział w Grze jest bezpłatny.
3. W
Grze
biorą udział sześcioosobowe
zespoły
reprezentujące
ponadpodstawową.
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daną szkołę

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Szkoły deklarujące udział w Grze zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa
w terminie do 05 października 2018 r. do godz. 15.00 na Karcie Uczestnictwa stanowiącej
Załącznik nr 1 do Regulaminu i dostarczenie jej osobiście do Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Budynek C, pokój nr 103 – Biuro Karier ul. Sejmowa
5A, 59-220 Legnica, w godzinach: 9.00 – 15.00, do dnia 05.10.2018 r.
Warunkiem uczestnictwa w Grze jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych i udostępnienie ich w celu przeprowadzenia Gry na załączonym druku
oświadczenia (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).
Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
1) autor filmu ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich
w przypadku, gdyby udostępniony film naruszał prawa, w szczególności prawa
autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich;
2) w
przypadku
naruszenia
przez
uczestnika
postanowień
niniejszego
Regulaminu, organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie.
Każdy uczestnik oświadcza i potwierdza, że:
1) akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
2) zgłoszony film został wykonany osobiście przez uczestników/drużynę;
3) zgłoszony film nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek
praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw do wizerunku;
4) film zgłoszony do Gry nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem
publicznym i dobrymi obyczajami;
5) udziela organizatorowi zgody na wykorzystanie dla celów niekomercyjnych
zgłoszonego do konkursu filmu, w szczególności do publicznego prezentowania
oraz używania w działalności informacyjno - promocyjnej organizatora.
Wszystkie filmy zgłoszone do konkursu pozostają w archiwum organizatora.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się
przepisy prawa powszechnego.
Za aktywny udział w Grze przewidziane są statuetki oraz dyplomy.
V. UBEZPIECZENIE

1. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom Gry.
2. Uczestnicy Gry są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.
Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Gry
podczas jej trwania.
4. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami Gry, a osobami trzecimi, których dobra
mogą być naruszone w czasie Gry.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualny Regulamin Gry znajduje się w siedzibach organizatorów Gry. Organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania Gry w dowolnym jej momencie
- jeśli wystąpią istotne przyczyny podjęcia takiej decyzji. Decyzja taka nie wymaga
uzasadniania ze strony organizatorów wobec graczy.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw nabytych uczestników. O wszelkich zmianach organizator będzie
informować na oficjalnej stronie internetowej.
4. Zgłoszenie do Gry jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania
jego postanowień.
6. Informacje o Grze zostały zamieszczone na stronie www.pwsz.legnica.edu.pl
7. Wszelkie pytania dotyczące Gry należy kierować pisemnie na adres mailowy
bk@pwsz.legnica.edu.pl lub telefonicznie pod numer 76/72 32 329, 76/723 23 22.

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.

Załącznik Nr 1: Karta uczestnictwa w Grze Miejskiej
Załącznik Nr 2: Oświadczenie uczestnika Gry Miejskiej
Załącznik Nr 3: Metryka materiału filmowego
Załącznik nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.
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Podpisy organizatorów:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy

Urząd Miasta w Legnicy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w
Legnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy

Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Gry Miejskiej Kariera w Legnicy

KARTA UCZESTNICTWA
w Grze Miejskiej Kariera w Legnicy
w ramach X edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2018

Pełna nazwa szkoły………………………………………………………………………………………..………
.…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……..

Drużyna:
Lp.
1

Imię i nazwisko

Podpis uczestnika Gry Miejskiej

2

3

4

Opiekun:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Nazwisko i imię
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
email i nr telefonu

……………………………………………
data zgłoszenia

…………………………………….…………………………
Podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Gry Miejskiej Kariera w Legnicy

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika Gry Miejskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska, wizerunku)
w celach organizacji i przeprowadzenia Gry Miejskiej oraz udostępnienia informacji o wynikach
konkursu 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

………………………………………………………………………..
Data i podpis
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 5A, 59-220 Legnica;
2. administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@pwsz.legnica.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
Gry Miejskiej;
4. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
5. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów oraz do celów archiwalnych;
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie;
9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Gry Miejskiej Kariera w Legnicy

METRYKA MATERIAŁU FILMOWEGO

Nazwa Szkoły – Autora
Filmu

Czas trwania:
Utwory muzyczne
wchodzące w skład filmu:
(Ważne! Utwory, których
prawa autorskie
umożliwiają nieodpłatną
publikację)

Autor:

Tytuł:

Informacja o standardzie
(metody kompresji) zapisu
obrazu i dźwięku:
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem
„Gry Miejskiej Kariera w Legnicy” i akceptuję wszystkie warunki określone w tym Regulaminie.”

……………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………
(podpis opiekuna/nauczyciela)
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Gry Miejskiej Kariera w Legnicy

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH

Wyrażam zgodę na:
1) wykorzystanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko) ,
2)publikację podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku mojego dziecka w mediach

…………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa /
dla celów przygotowania materiału filmowego pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia” w ramach
„Gry Miejskiej Kariera w Legnicy” organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy, Urząd Miasta w Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Legnicy oraz Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, która
odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, Budynek E, sale E 2-4.

………………………………………….…………..
/podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Legnica, dnia …………………….……..
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 5A, 59-220 Legnica;
2. administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@pwsz.legnica.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
Gry Miejskiej;
4. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
5. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów oraz do celów archiwalnych;
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie;
9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Gry Miejskiej Kariera w Legnicy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH

…………………………………………………………….
Imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na wykorzystanie:
- podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko),
- wizerunku do celów przygotowania materiału filmowego pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”
w ramach „Gry Miejskiej Kariera w Legnicy”,
- oraz wizerunku w mediach,
w ramach organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, Urząd Miasta
w Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy oraz
Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, która odbędzie
się w dniu 17 października 2018 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, Budynek E, sale E 2-4.

...................................................................
Podpis

Legnica, dnia …………………….……..
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy z siedzibą przy ul. Sejmowej 5A, 59-220 Legnica;
2. administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@pwsz.legnica.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
Gry Miejskiej;
4. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
5. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów oraz do celów archiwalnych;
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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