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REGULAMIN WYDARZENIA 

SkillsPoland 2022 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników oraz widzów wydarzenia 

SkillsPoland 2022 (dalej jako „Wydarzenie”). 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (adres: Aleje 

Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) oraz SkillsPoland Sp. z o.o. (adres: Aleje 

Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), (dalej jako „Organizator”). 

3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, z dużej lub małej litery, mają następujące 

znaczenie: 

a) Wydarzenie – impreza publiczna pod nazwą „SkillsPoland 2022” polegająca na 

przeprowadzeniu konkursów w Konkurencjach wskazanych w części II ust. 3 

Regulaminu połączonych z prezentacją wystawców biorących w nim udział.  

b) Organizator – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 

02-305 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000024777, NIP: 5261000645, REGON: 010393032 oraz SkillsPoland 

Sp. z o.o. (adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000899574, NIP: 7011034555, REGON: 

388976111 

c) Uczestnik – osoba, która zgłosiła swój udział w jednej z Konkurencji oraz sędziowie 

tych konkurencji, jak również osoby reprezentujące podmioty będące wystawcami.  

d) Widz lub widzowie – osoby, które zgłosiły uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze 

publiczności w celu obserwacji przebiegu konkurencji.  

e) Konkurencje – części konkursu obejmujące przeprowadzenie rywalizacji Uczestników 

w zakresie konkretnych kompetencji zawodowych, uregulowane odrębnymi 

regulaminami. 

f) Regulamin – niniejszy Regulamin Wydarzenia „SkillsPoland 2022” 

4. Wydarzenie odbędzie się 23-25 listopada 2022 r. w hali AMBEREXPO zlokalizowanej przy 

ul. Żaglowej 11,  80-560 Gdańsk. Wstęp na teren wydarzenia jest możliwy: 25.11 g. 9.00-

18.00, 26.11 g. 9.00-19.00 oraz 27.11 g. 8.00-14.00 oraz 17.30-20.00. 
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5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: 

worldskillspoland@frse.org.pl. 

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

oraz właściciel Gdańskiego Systemu Konferencyjnego - Gdańska Organizacja Turystyczna 

– informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Wydarzeniem jest 

udostępniana: 

- uczestnikom wraz z regulaminem i dokumentami aplikacyjnymi   

- widzom – w momencie zapisu poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie 

internetowej wydarzenia pod adresem https://skillspoland22.gcb.visitgdansk.com/  

6.  W razie pytań lub wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt 

z inspektorem ochrony danych osobowych. Kontakt jest możliwy pod adresem 

iod@frse.org.pl lub iod@jestemzgdanska.pl.   

 

II. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Rejestracja uczestników oraz widzów wydarzenia odbywa się za pośrednictwem strony 

internetowej https://skillspoland22.gcb.visitgdansk.com/, na której umieszczono 

odrębne formularze rejestracyjne dla każdej z wymienionych grup osób.  

2. Udział w konkursie może wziąć osoba fizyczna, która do 5 września 2023 roku nie 

przekroczy 25 roku życia. 

 

3. Część konkursowa obejmuje następujące konkurencje: 

- Architektura krajobrazu 

- Budownictwo cyfrowe/BIM 

- Chmura obliczeniowa 

- Cukiernictwo 

- Cyberbezpieczeństwo 

- Florystyka 

- Frezowanie CNC 

- Fryzjerstwo 

- Gotowanie 

- Instalacje sanitarne i grzewcze 

- Instalacje elektryczne 

https://skillspoland22.gcb.visitgdansk.com/
mailto:iod@frse.org.pl
mailto:iod@jestemzgdanska.pl
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- Integracja robotów przemysłowych 

- Meblarstwo 

- Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych 

- Mechatronika 

- Obsługa gości hotelowych 

- Przemysł 4.0 

- Serwis restauracyjny 

- Stolarstwo 

- Spawanie 

- Technologia mody 

- Zabiegi kosmetyczne 

4. Uczestnik może się zgłosić wyłącznie do jednej wybranej przez niego konkurencji.  

5. Każda z powyżej wymienionych konkurencji odbywa się według określonego dla niej 

regulaminu.  

6. Regulaminy poszczególnych konkurencji są dostępne na stronie internetowej wydarzenia 

pod adresem:  https://worldskillspoland.org.pl/wydarzenia/skillspoland-2022/.  

7. Uczestnicy mają obowiązek odebrać identyfikator i nosić go w widocznym miejscu przez 

cały okres obecności na wydarzeniu. Widzowie nie są zobowiązani do noszenia 

identyfikatorów.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia pomiaru temperatury 

uczestników i widzów, przed wpuszczeniem ich na teren wydarzenia oraz w trakcie 

wydarzenia. 

III. UTRWALANIE WIZERUNKU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania wizerunku widzów i uczestników 

Wydarzenia w postaci fotografii oraz utworów audio-wizualnych. 

2. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zgody 

wizerunkowej. 

3. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych.  

4. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym 

wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda 

https://worldskillspoland.org.pl/wydarzenia/skillspoland-2022/
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forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez 

Organizatora. 

5. Pełna treść zgody wraz z informacją o przetwarzaniu wizerunku stanowi załącznik nr 1 

do Regulaminu.  

 

IV. ZABEZPIECZENIE TERENU 

Teren wydarzenia zabezpieczony jest przez służby ochrony i zabezpieczenia - 

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. 

 

V. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE I BEZPIECZEŃSTWA 

1. Na terenie Wydarzenia zabronione jest: 

a) Używanie ognia otwartego oraz palenie tytoniu, 

b) Wnoszenie na teren Wydarzenia materiałów palnych, wybuchowych, toksycznych oraz 

żrących mieszanek płynów, 

c) Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z akcją ratowniczo-

gaśniczą. 

2. W razie powstania pożaru na terenie Wydarzenia należy natychmiast zaalarmować 

Państwową Straż Pożarną z telefonu stacjonarnego pod nr 998, z telefonu komórkowego 

112 lub przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy 

bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą 

pracownikowi, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy 

akcji ratowniczo-gaśniczej. 

3. W razie ogłoszenia ewakuacji należy udać się do wyznaczonych miejsc ewakuacyjnych.  

 

VI. PRZEPISY SANITARNE 

1. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia (zarówno uczestnicy, jak i widzowie) mogą być 

objęte obowiązkiem pomiaru temperatury ciała.  

2. Osoba przebywająca na terenie Wydarzenia jest zobowiązana poddać się ponownemu 

pomiarowy temperatury, w przypadku, gdy zostanie stwierdzona konieczność ponownej 

weryfikacji stanu zdrowia danej osoby.  
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3. Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub u których zostanie 

stwierdzona podwyższona temperatura ciała powyżej 38o C, nie zostaną wpuszczone na 

teren Wydarzenia lub zostaną z niego usunięte.  

4. Na teren Wydarzenia nie zostaną wpuszczone lub zostaną z niego wyproszone osoby, u 

których potwierdzono objawy COVID-19 (w szczególności temperatura ciała co najmniej 

38o C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy 

grypopodobne) lub wobec których zachodzi podejrzenie, że są chore na COVID-19. 

5. Na terenie Wydarzenia należy przestrzegać wszelkich obostrzeń sanitarnych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami odpowiednich organów. 

6. Na terenie Wydarzenia dostępne będą punkty dezynfekcji rąk.  

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników 

oraz widzów, w zakresie w jakim nie są one spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

Organizatora. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

pozostawione na terenie Wydarzenia. 

2. Uczestnicy oraz Widzowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe przez ich 

działanie lub zaniechanie.  

3. W przypadku szkód powstałych przez działalnie lub zaniechanie osób niepełnoletnich, 

odpowiedzialność ponosi ich opiekun obecny na wydarzeniu.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania wydarzenia. 

2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku 

wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną.  
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Załącznik nr 1 

 

ZGODA WIZERUNKOWA 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 

Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A („Fundacja”) mojego wizerunku (twarzy, 

ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli) mojego wizerunku, 

który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio-wizualnych w 

związku ze zgłoszeniem i udziałem w eliminacjach  SkillsPoland 2022 oraz 

ewentualnym zakwalifikowaniem i udziałem w EuroSkills 2023 w Gdańsku jak również 

w związku z organizacją, realizacją i promowaniem ww. wydarzeń.  

Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i 

ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z 

utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego 

medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością 

przez Fundację prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów 

(projektów) przez Fundację prowadzonych.   

Zgoda obejmuje uprawnienie Fundacji do przekazywania materiałów zawierających mój 

utrwalony wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) innym podmiotom współpracującym z Fundacją 

w celu promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonych przez 

Fundację działalności. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą 

zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw.  

  

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:  

1.     Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na 

podstawie powyższej zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(„Organizator”).  

2.     Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej  

w zgodzie.  

3.     Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie.   
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4.     Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 

odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5.     Administrator będzie przetwarzać mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w 

zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskują danych od 
podmiotów trzecich.  

6.     Dane mogą być udostępniane:  

1. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, 
fotograficzne,  informatyczne, drukarskie, filmowe lub administracyjne w 
takim zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Eliminacji, 
kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland i udziału w konkursie 
EuroSkills 2023, w tym promocji tych wydarzeń.  W tym celu Organizator 
może ujawnić dane osobowe sędziów i uczestników Eliminacji również 
podmiotom administrującym stronami internetowymi, portalami 
społecznościowymi Facebook, Twitter itp.  

2. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
realizacji tych programów.  

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,  

• żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia 
niekompletnych Danych,  

• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach 
opisanych w RODO,  

• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,   
• przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w 

formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,  
• złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że 
Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.  

8.     Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania wszelkich lub 

niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można 

zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl   

mailto:ioda@frse.org.pl
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9.     Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być 

kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl 

mailto:iod@frse.org.pl

