REGULAMIN KONKURSU

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku” 1
§1
Postanowienia wstępne

Słownik:
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Nazwa wydarzenia: Konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik ……. roku”.
2. Organizator: Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
3. Koordynator: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl,
4. Współorganizatorzy:
1) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań;
2) Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz;
3) Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn;
4) CWRKDiZ - rozumiemy przez to Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile;
5) CWRKDiZ w Poznaniu - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Poznań oraz powiaty:
poznański,

gnieźnieński,

wrzesiński,

średzki,

śremski,

grodziski,

wolsztyński,

nowotomyski, międzychodzki, szamotulski, obornicki;
6) CWRKDiZ w Kaliszu - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski,
ostrowski, jarociński, pleszewski, kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski;
7) CWRKDiZ w Koninie - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Konin oraz powiaty: koniński,
kolski, słupecki, turecki;
8) CWRKDiZ w Lesznie - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Leszno oraz powiaty:
gostyński, kościański, leszczyński, rawicki;
9) CWRKDiZ w Pile - swoim zasięgiem obejmuje Miasto Piłę oraz powiaty: chodzieski,
czarnkowsko – trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.
5. Mistrz - najwyższy stopień zawodowy, potwierdzony egzaminem mistrzowskim zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu
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czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
6. Czeladnik - pierwszy ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzających opanowanie
umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym, potwierdzający je
dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego, dla absolwentów
zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia lub osoby spełniającej warunki zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
7. Cechy Rzemiosł - to organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszające
rzemieślników

według

kryterium

terytorialnego

lub

według

rodzaju

działalności

gospodarczej, mające na celu:
•

podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

•

utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności,

•

prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej
i gospodarczej,

•

reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów
zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

8. Izba Rzemieślnicza - to organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym
zrzeszająca cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium oraz inne organizacje,
mające na celu:
•

reprezentowanie zrzeszonych organizacji i członków wobec organów władzy
i administracji publicznej,

•

prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,

•

delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów doradczych,

•

działanie na rzecz ochrony interesów rzemiosła.

9. Konkurs - konkurs ustanowiony niniejszym regulaminem dotyczącym wyróżnienia najlepszych
czeladników i mistrzów z Województwa Wielkopolskiego, którzy w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu uzyskali tytuł czeladnika lub mistrza.
10. Kandydat - osoba, której dotyczy złożony wniosek.
11. Laureat - zdobywca nagrody głównej.
12. Nagrodzony, wyróżniony- osoba wyłoniona spośród nominowanych.
13. Zgłaszający/wnioskodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej zgłaszająca kandydata.
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§2
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …….. roku” jest Zarząd
Województwa

Wielkopolskiego

z

siedzibą

Urzędu

Marszałkowskiego

w

Poznaniu,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2. Współorganizatorami Konkursu są :
1) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań;
2) Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz;
3) Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn;
4) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;
5) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz;
6) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin;
7) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
8)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska
21, 64-920 Piła.

3. Do konkursu mogą być zgłoszeni kandydaci, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
przeprowadzenia konkursu uzyskali tytuł czeladnika lub mistrza.
4. Koordynatorem Konkursu prowadzącym organizacyjną obsługę Konkursu jest Departament
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.

§3
Cel Konkursu
Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …….. roku” przeprowadzonego w danym
roku kalendarzowym jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy
zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską
Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok
przeprowadzenia konkursu.
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§4
Zakres zadań
1. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba
Rzemieślnicza:
1) upowszechnienie Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik ……. roku” wśród
przynależnych Cechów oraz zrzeszonych do nich Pracodawców,
2) publikacja w formie elektronicznej informacji o konkursie

oraz regulaminu konkursu

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku” poprzez umieszczanie na stronach www Izb
Rzemieślniczych i w mediach społecznościowych,
3) upowszechnienie Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku” wśród osób
zdających egzamin w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.
2. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie,
Lesznie, Pile.
1) przyjęcie dokumentacji Wniosków Kandydatów od Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej (załącznik nr
1),
2) przyjęcie wniosku Kandydata o tytuł Wielkopolskiego Mistrza oraz Czeladnika (załącznik nr 1),
3) upowszechnienie Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku” wśród Cechów
oraz zrzeszonych do nich Pracodawców,
4) publikacja w formie elektronicznej informacji o konkursie

oraz regulaminu konkursu

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku” poprzez umieszczanie na stronach www
Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz w mediach
społecznościowych,
5) rozpatrzenie Wniosków według kryteriów określonych w §7 i wypełnienie załącznika nr 3,
6) przekazanie pełnej dokumentacji zakwalifikowanych Wniosków do Koordynatora (załącznik nr 1,
nr 2 i nr 3),
7) poinformowanie laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie „Wielkopolski Mistrz

oraz Czeladnik ……. roku” o uroczystej Gali wręczenia nagród.
3. Koordynator
1) przygotowanie listy laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych wyłonionych w Konkursie
„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku” zgodnie z §9.
2) organizacja i przeprowadzenie uroczystej gali podsumowującej konkurs „Wielkopolski Mistrz
oraz Czeladnik ….. roku”.
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§5
Procedura zgłaszania kandydatur
1. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”
dokonać mogą wnioskodawcy jak:
1) Cechy Rzemiosł Różnych i Izby Rzemieślnicze,
2) Pracodawcy/Dyrektorzy/Kierownicy zakładu pracy.
2. Siedziba lub miejsce zamieszkania wnioskodawców, o których mowa w ust. 1 musi znajdować się
na terenie województwa wielkopolskiego.

§6
Sposób, miejsce i termin składania dokumentów
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok przeprowadzenia konkursu zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski w szkołach i Izbach
Rzemieślniczych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia
danego roku kalendarzowego załącznika nr 1 do Regulaminu „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik …… roku”.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 można składać we właściwym miejscowo CWRKDiZ,
w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz
Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy.
4. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska
Izba Rzemieślnicza zobowiązane są dostarczyć do właściwego miejscowo CWRKDiZ dokumenty
kandydatów pierwszego dnia roboczego danego roku kalendarzowego po 14 sierpnia.
5. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomu/świadectwa egzaminu oraz dokumentów
wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik ……

roku”.
6. Wnioski złożone niezgodnie z właściwym miejscem danego CWRKDiZ zostaną przekazane
właściwemu miejscowo CWRKDiZ.
7. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
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§7
Kryteria oceniania
1. Punktacja egzaminu:
1) Ocena z egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego wynikająca z dyplomu/świadectwa
a) ocena celująca – 4 pkt.
b) ocena bardzo dobra – 3 pkt.
c) ocena dobra – 2 pkt
2. Dodatkowa punktacja:
1) udział w szkoleniach/kursach zgodnych z kierunkiem nauki potwierdzonych odpowiednim
m.in. dyplomem, zaświadczeniem, świadectwem - 1 pkt.
2) nagrody i wyróżnienia w konkursach zgodnych z wyuczonym zawodem o zasięgu2:
a) wojewódzkim - 1 pkt.
b) krajowym - 2 pkt.
c) międzynarodowym - 3 pkt.
3) praca w wyuczonym zawodzie - 2 pkt.
4) dodatkowe umiejętności i osiągnięcia kandydata, które należy opisać w załączniku nr 1 „Charakterystyka Kandydata” (np. zaangażowanie w pracę, życie szkoły, umiejętność pracy
w zespole, zdobyte umiejętności) od 1 -3 pkt,
5) aktywność w mediach społecznościowych, ukierunkowana na promocję rzemiosła i zawodu
- 1 pkt.
3. Każdy z kandydatów może uzyskać maksymalnie 14 pkt.
§8
Ocena zgłoszeń
1. Ocena formalna i wstępna ocena merytoryczna wniosku kandydata nastąpi do 7 dni od dnia wpływu
dokumentów. Ocenę zgłoszeń kandydatów dokonują właściwe miejscowo CWRKDiZ.
2. W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia
wniosku. Uzupełnienie wniosku należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia wysłania wezwania na
wskazany adres e-mail.
3. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
4. Po dokonaniu oceny formalnej i oceny merytorycznej, realizowanej zgodnie z załącznikiem nr 2,
CWRKDiZ przekazują listy wniosków kandydatów do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego

Do punktacji za nagrody i wyróżnienia w konkursie uwzględniane jest najwyższe osiągnięcie uzyskane przez
kandydata.
2
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zgodnie z załącznikiem nr 3 uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów (od najwyższej
do najniższej) do koordynatora konkursu.
§9
Kapituła Konkursu
1. Członków Kapituły powołuje Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Poznaniu z siedzibą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. W skład Kapituły wchodzi 5-12 osób.
3. Pracami Kapituły kieruje Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, będący jednocześnie
Przewodniczącym Kapituły.
4. Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej ¾ członków Kapituły. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych
przez kandydatów o kolejności decyduje Przewodniczący Kapituły.
5. Kapituła Konkursu spośród przekazanych przez CWRKDiZ list kandydatów wyłania
nominowanych w kategorii mistrz i nominowanych w kategorii czeladnik.
6. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.
7. Spośród nominowanych wyłania się laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych w kategorii mistrz
i w kategorii czeladnik.
8. Listę laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych do tytułu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik

…… roku” Przewodniczący Kapituły przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do Regulaminu Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik

…… roku.”.
9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego Kapituły jego obowiązki
pełnić będzie Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.
10. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których
mieli dostęp w związku z pracami Kapituły.
§10
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu
1. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali/gali online podsumowującej
konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …. roku” w terminie do końca danego roku
kalendarzowego.
2. Osoby nominowane o terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik …… roku” poinformowani zostaną e-mailem lub telefonicznie oraz oficjalnym
zaproszeniem.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl), stronach internetowych Centrów
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Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz na stronie internetowej Krotoszyńskiej Izby
Rzemieślniczej i przekazane mediom w zakresie: imię i nazwisko laureatów, nagrodzonych
i wyróżnionych, miejsce zamieszkania, zawód oraz imię i nazwisko lub nazwa firmy wnioskodawcy.
4. Uroczysta gala jest wydarzeniem publicznym promującym laureatów, nagrodzonych oraz
wyróżnionych i Województwo Wielkopolskie.
5. Publikacja wizerunków laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych oraz przedstawicieli
wnioskodawców będzie realizowana na podstawie udzielonej zgody zgodnie z oświadczeniem
kandydatów zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik …… roku” .
§11
Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł Mistrza/Czeladnika Roku, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę
finansową w wysokości ustalonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje nagrody w oparciu o listę osób nominowanych
do tytułu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”, o której mowa w §9 ust.7:
1) nagroda I stopnia – laureat
2) nagroda II stopnia
3) nagroda III stopnia
4) wyróżnienia
3. Organizator może dodatkowo przyznać nagrody rzeczowe dla laureatów nagrodzonych
i wyróżnionych osób.
4. Wypłata

nagrody

odbywa

się

za

pośrednictwem

Departamentu

Finansów

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na konto rachunku bankowego wskazanego
przez nominowanego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu).
5. W przypadku braku możliwości udziału nominowanego w uroczystości wręczenia nagród należy
ten fakt zgłosić do organizatora konkursu.
§12
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu są:
1) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,
2) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz,
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3) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin,
4) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno,
5) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska
21, 64-920 Piła,
6) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
7) Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz,
8) Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn;
9) Kapituła konkursu – obsługiwana przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
2. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców są przetwarzane w celach:
1) zgłoszenia, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia konkursu „Wielkopolski Mistrz

oraz Czeladnik …… roku”;
2) promocji laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów oraz Województwa
Wielkopolskiego,
3) współpracy koordynatora oraz Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego z laureatami, nagrodzonymi, wyróżnionymi oraz kandydatami w celu
realizacji działań statutowych,
4) archiwalnych.
3. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców przetwarzane będą:
1) na podstawie wyrażonej zgody poprzez czynne działania tj. wzięcie udziału w uroczystości
gali jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunków pozyskanych podczas
tej gali.
2) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze wynikającym
z ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydaci i wnioskodawcy mogą
kontaktować się z administratorami danych osobowych wskazanych w ust.1.
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kapitułę konkursu, kandydaci
i wnioskodawcy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod
adresem Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub email:
inspektor.ochrony@umww.pl
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Kapitułę konkursu przez okres 10 lat licząc od roku
następnego w którym rozstrzygnięto konkurs, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem
uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
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8. Kandydaci i wnioskodawcy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 1, bez uszczerbku
wobec przetwarzania danych przed wycofaniem wcześniej wyrażonej zgody.
9. Kandydatom i wnioskodawcom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
10. Kandydatom i wnioskodawcom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W przypadku uzyskania przez kandydata tytułu laureata lub wyróżnionego, jego dane osobowe
w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód, wizerunek, będą podawane do publicznej
wiadomości.
12. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców będą przetwarzane przez podmioty świadczące
usługi na rzecz administratorów danych osobowych na podstawie zawartych umów w zakresie:
1) utrzymania i wsparcia systemów informatycznych,
2) niszczenia dokumentacji niearchiwalnej,
3) przekazywania przesyłek pocztowych.
13. Dane osobowe kandydatów i wnioskodawców nie są przetwarzane w celu podjęcia
zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania.
§13
Zasady opodatkowania
Organizator zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze
zryczałtowany podatek dochodowy i przekaże go, wraz ze stosowną deklaracją podatkową, do właściwego
urzędu skarbowego.

§14
Postanowienia końcowe
1. Wnioskodawcy zgłaszający kandydatów do konkursu oraz uczestnicy konkursu zobowiązani są do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik …… roku” oznacza akceptację wszystkich warunków określonych w Regulaminie,
2. Koordynator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik …… roku” bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu
przeprowadzenia Konkursu,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od
momentu ich opublikowania,
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4. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia
Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”,
5. W sprawach nieregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Organizator,
6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie,
7. Środki finansowe na organizację Konkursu ustalane są corocznie w budżecie województwa
wielkopolskiego.
8. Organizator wyraża zgodę na promowanie, upowszechnianie oraz publikowanie informacji przez
wnioskodawców, laureatów, nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie „Wielkopolski Mistrz

oraz Czeladnik ……… roku” na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,
w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są
niepełne lub nieaktualne,
10. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczonych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących,
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:
a) ingerują w mechanizm działania konkursu;
b)

przekazują nieprawdziwe informacje.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”
Wniosek kandydata
o tytuł Wielkopolskiego Mistrza oraz Czeladnika

I.

Dane wnioskodawcy *
imię i nazwisko lub nazwa firmy/
podmiotu dokonującej zgłoszenia
kandydata do konkursu
adres do korespondencji

nr telefonu do kontaktu
adres e-mail
(podanie adresu email jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na komunikację
elektroniczną)
II.

Dane kandydata *
imię i nazwisko
adres zamieszkania

zawód wyuczony **

zawód wykonywany ***
numer telefonu do kontaktu
adres e-mail:
(podanie adresu email jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na komunikację
elektroniczną)
* obowiązkowe pola do wypełnienia.
** w związku z zapisem o którym mowa w §6 ust. 1
*** zgodnie z obecnym zatrudnieniem
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III.

Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że Pani/Pan……..zdał/a egzamin mistrzowski/czeladniczy na ocenę ……
w roku….
2. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik …….. roku.”.
3. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych we wniosku i ich zgodność ze stanem na
dzień złożenia wniosku.
…………………………..
(data, miejscowość, podpis wnioskodawcy)

IV.

l.p.

Osiągnięcia m.in.: certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia (należy wpisać do tabeli poniżej oraz
załączyć kserokopię).

Wyszczególnienie uzyskanych osiągnięć:
(certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia)

Uzyskany tytuł/kwalifikacje

Data

1.
2.
...
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V.

Charakterystyka kandydata zawierająca opis osiągnięć zawodowych i zainteresowań – opisu
tego dokonuje osoba zgłaszająca kandydata do Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz

Czeladnik ……. roku”

(max. 1200 znaków).

VI.

Oświadczenie kandydata Konkursu:

1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik

……. roku”.
2. Poświadczam prawidłowość informacji przedstawionych we wniosku i ich zgodność ze stanem na dzień
złożenia wniosku.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w celu promocji
konkursu

„Wielkopolski

Mistrz

oraz

Czeladnik

…….

roku”

przez

organizatora

i współorganizatorów konkursu.
4. Oświadczam, że w przypadku otrzymania nagrody zobowiązuje się podać niezbędne dane do dokonania
przelewu oraz wykonania zobowiązań podatkowych przez organizatora, zgodnie z załącznikiem nr 6.

………………………………
(data, miejscowość, podpis kandydata)
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VII.

Zgody opcjonalne:

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę do wykorzystywanie moich danych przez koordynatora oraz Centra
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w celu nawiązania współpracy.

………………………………
(data, miejscowość, podpis kandydata)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu

CZĘŚĆ I

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”

OCENA FORMALNA
(wypełnia CWRKDiZ)
Weryfikację wniosku przeprowadzono w dniu ………………………………………...……..
Stwierdzono błędy formalne / nie stwierdzono błędów formalnych *.
Wezwanie do usunięcia błędów formalnych wysłano w dniu…………………………………
Wezwanie dotyczy:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Błędy formalne usunięto w dniu……………………………………………………………….
Ponownie stwierdzono braki formalne w dniu…………………………………………………
Ocena formalna wniosku pozytywna / negatywna*
Wniosek skierowano do oceny merytorycznej / wniosek odrzucono z przyczyn formalnych*
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

……………………….

data i podpis osoby dokonującej

data i podpis osoby

oceny formalnej

zatwierdzającej ocenę formalną

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”

lista kandydatów

lp.

1

ocena formalna

data
wpływu

2

kryteria
oceny
zgodnie z §7
ust. 1
Regulaminu

dodatkowa punktacja zgodnie
z §7 ust. 2 Regulaminu

wnioskodawca

imię i nazwisko kandydata

tak/nie

ocena z
egzaminu

1)

2)

3)

4)

5)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

suma punktów

12 =
(6+7+8+9+10+11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik ……. roku”

Kategoria Mistrz - lista kandydatów
lp.

wnioskodawca

imię i nazwisko kandydata

suma punktów

Laureat/nagrodzony/
wyróżniony

Proponowana
kwota nagrody

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

Razem

0,00
…………………………………………………….
Podpis Przewodniczącego
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Konkursu

„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik ……. roku”

Kategoria Czeladnik - lista kandydatów
lp.

wnioskodawca

imię i nazwisko kandydata

suma punktów

Laureat/nagrodzony/
wyróżniony

Proponowana kwota nagrody

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

Razem

0,00
………………………………………………….
Przewodniczący Kapituły
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Załącznik nr 6
do Regulaminu Konkursu
„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik …… roku”

Imię i nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy i miejsce zamieszkania:

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
Proszę o dokonanie przelewu na następujący rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………….
Nazwa banku
……………………………………………………………………………………..
Numer konta

którego właścicielem jest ________________________________________________
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