REGULAMIN KONKURSU
O TYTUŁ AMBASADORA BILANSU KARIERY

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
z siedzibą w Krakowie, pl. Na Stawach 1, poczta 30-107 Kraków zwane dalej Organizatorem.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Kierunek Kariera", realizowanego w ramach
działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.
2. Konkurs jest przedsięwzięciem towarzyszącym organizacji Plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski
2017.
3. Celem Konkursu jest:
a. wyłonienie lokalnych liderów z Małopolski, najaktywniej wspierających rozwój
kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań mieszkańców oraz działających na rzecz
upowszechniania usług poradnictwa zawodowego;
b. promocja idei uczenia się przez całe życie oraz poradnictwa zawodowego, w tym
szczególnie Bilansu Kariery.
4. W ramach Konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną przyznane tytuły
Ambasadorów Bilansu Kariery (zwane dalej „tytułami”).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471).
6. Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.
922) oraz że dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
7. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
w tym w szczególności zabezpieczy je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu ma
charakter dobrowolny.
§2
Organizacja Konkursu
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa od dnia 08.06.2017 r. do dnia ogłoszenia wyników, które nastąpi nie później niż 30
grudnia 2017 r.
3. Uczestnikiem Konkursu jest każdy kandydat zgłoszony do tytułu Ambasadora Bilansu Kariery, który
potwierdzi udział przesyłając zgodę, o której mowa w § 3 pkt. 5.

§3

Zgłoszenie do Konkursu
1. Kandydatami do tytułu mogą być aktualnie na dzień zgłoszenia urzędujący sołtysi sołectw
położonych w województwie małopolskim, którzy aktywnie wspierają rozwój osobisty i/lub zawodowy
swoich mieszkańców, tj. inicjują i realizują działania mające na celu integrowanie lokalnych
społeczności, motywowanie do działania, wspieranie
rozwoju zawodowego i osobistego
mieszkańców oraz promujące uczenie się przez całe życie, w tym różne formy uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego oraz poradnictwo zawodowe.
2. Zgłoszenia kandydatur do tytułu mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez instytucje,
organizacje, osoby prywatne jak również osobiście przez kandydatów do tytułu.
3. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie ankiety, której wzór stanowi załącznik do
regulaminu. Zgłoszenia można przesłać wypełniając elektroniczną ankietę dostępną na stronie
www.pociagdokariery.pl lub przesyłając wypełnioną ankietę mailem na adres mdu@wup-krakow.pl.
4. W zgłoszeniu należy zawrzeć opis działań sołtysa mających na celu integrowanie lokalnych
społeczności, motywowanie do działania, wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego
mieszkańców oraz promocję uczenia się przez całe życie i poradnictwa zawodowego. Zgłoszone
mogą być jedynie te działania, które zrealizowane zostały w obecnej kadencji sołtysa i nie podlegały
ocenie w poprzednich edycjach konkursu.
5. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w konkursie jest podpisana zgoda kandydata na udział
w Konkursie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku w celach
i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Formularz zgody kandydata na udział
w Konkursie dostępny jest na stronie www.pociagdokariery.pl. Podpisaną i zeskanowaną zgodę
kandydata należy przesłać na adres mdu@wup-krakow.pl.
6. Organizator oczekuje na zgłoszenia kandydatur do dnia 5.10.2017 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia
nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu,
nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od
niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody dla laureatów
1. Wyboru zdobywców tytułu Ambasador Bilansu Kariery dokona Kapituła Plebiscytu Edukacyjna
Gmina Małopolski na posiedzeniu niejawnym Z posiedzenia Kapituły zostanie sporządzony protokół.
Decyzja Kapituły jest ostateczna.
2. Tytuł Ambasadora Bilansu Kariery otrzyma sołtys, którego działania, w opinii Kapituły, wyróżniają
się spośród innych. Kapituła przyznając tytuły kierować się będzie wpływem działań sołtysa na
rozwój osobisty i/lub zawodowy swoich mieszkańców, tj. integrowanie lokalnych społeczności,
motywowanie do działania, wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego mieszkańców oraz
promocję uczenia się przez całe życie i poradnictwa zawodowego.
3. O liczbie przyznanych tytułów zdecyduje Kapituła, przy czym liczba przyznanych tytułów w 2017 r.
nie przekroczy czterech.
4. Laureaci – zdobywcy tytułów Ambasadora Bilansu Kariery otrzymają pamiątkowe dyplomy, statuetki,
zestawy materiałów promocyjnych oraz prawo do posługiwania się tytułem „Ambasador Bilansu
Kariery 2017”. Fundatorem nagród jest Organizator.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Gali
"Rozwiń swoją gminę", zorganizowanej przez Organizatora.
6. Lista laureatów – zdobywców tytułu Ambasador Bilansu Kariery zostanie opublikowana w serwisie
internetowym www.pociagdokariery.pl. Publikacja nastąpi następnego dnia po uroczystym
ogłoszeniu wyników Konkursów.
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§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz zmiany terminu
ogłoszenia listy zwycięzców.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.pociagdokariery.pl.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie
www.pociagdokariery.pl. Ewentualne zmiany nie będą ograniczały uprawnień Uczestników
Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w organizacji Konkursu, jeżeli nastąpiły
one w wyniku zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był
w stanie przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów
związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi. Podane dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
przez Organizatora Konkursu dla celów organizacji i przeprowadzenia tj. promocji, wyłonienia
i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród oraz
w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach statystycznych,
analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Każdy uczestnik ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu
Edukacyjna Gmina Małopolski.
9. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Formularz zgłoszenia
Imię i nazwisko kandydata

Gmina:
Sołectwo:
Bezpośredni numer telefonu osoby
zgłaszającej kandydaturę:
Adres e-mail osoby zgłaszającej
kandydaturę:

Opis działań kandydata:
Uwaga:
Należy opisać jedynie te działania, które mają
na celu tj. integrowanie lokalnych społeczności,
motywowanie do działania, wspieranie rozwoju
zawodowego i osobistego mieszkańców oraz
promocję uczenia się przez całe życie
i poradnictwa
zawodowego
i
zostały
zrealizowane w obecnej kadencji sołtysa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

