Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego
Warszawa, ul. Miodowa 14

ZŁOTO I SREBRO W RZEMIOŚLE
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska
Związku Rzemiosła Polskiego
zaprasza złotników i jubilerów do udziału w
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Złoto i Srebro w Rzemiośle®
Finał Konkursu odbędzie się w ramach programu
Polskich Targów Złotniczo - Jubilerskich
w dniach 3 - 5 października 2019 r.
w Warszawie w hali EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14
Konkurs powstał z myślą o złotnikach i jubilerach,
którzy cenią jakość, profesjonalizm i fachowość w sztuce złotniczej.
Główną ideą jest promocja umiejętności osób, które od wielu lat wykonują ten zawód oraz
młodych ludzi uczących się zawodu złotnik-jubiler lub rozpoczynających pracę zawodową w tej
profesji. Tematy dla tegorocznych prac konkursowych:



Juniorzy – PRACA MŁODEGO ZŁOTNIKA
Seniorzy – SZTUKA MISTRZOWSKA - prace seniorów mogą być zgłaszane do dwóch
grup: wykonane wyłącznie techniką ręczną i wykonane z zastosowaniem technik
komputerowych.

Prace konkursowe należy zgłosić w terminie do 10 września 2019 r., a oceni je
komisja konkursowa powołana z grona wybitnych fachowców złotników i jubilerów z
udziałem przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
przedstawiciela targów.
Biorąc udział w Konkursie zyskujesz:
 możliwość zaprezentowania umiejętności wobec szerokiego audytorium
 wzmocnienie prestiżu w środowisku zawodowym
 osobista satysfakcja
 satysfakcja dla mistrzów szkolących uczniów
 wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, laureaci dodatkowo
specjalne dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mistrzowie
szkolący listy gratulacyjne
 możliwość prezentacji wszystkich prac konkursowych w ramach ekspozycji na
Polskich Targach Złotniczo - Jubilerskich, a prac nagrodzonych i ich autorów na
łamach branżowej prasy
 nagrody rzeczowe dla laureatów
 laureaci-juniorzy mogą uzyskać zwolnienie z etapu praktycznego egzaminu
czeladniczego

Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________
Dodatkowe informacje i zgłoszenia
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14
tel/fax. + 22 50 44 230 tel. + 22 50 44 397
email oswiata@zrp.pl www.zrp.pl

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego
Warszawa, ul. Miodowa 14

REGULAMIN

ZŁOTO I SREBRO W RZEMIOŚLE
1. Organizatorzy:
Związek Rzemiosła Polskiego - Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14 Tel/fax. + 22 50 44 230 tel. + 22 50 44 397
2. Konkurs odbędzie się w okresie trwania jesiennych targów p.n. GOLDEXPO Warszawa Targi ZłotniczoJubilerskie w dniach 3–5.10.2019 r. w Warszawie Centrum EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14.
3. Celem konkursu jest prezentacja kunsztu zawodowego złotników-jubilerów i młodych adeptów tego
zawodu, że szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi
technikami złotniczymi oraz ich łączenia, a także kreowanie autorskiego wzornictwa.
4. Dwie kategorie wiekowe uczestników
a) JUNIORZY - młodzi złotnicy i jubilerzy w wieku do 25 lat: uczniowie nauki zawodu złotnik jubiler
zorganizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, albo w szkole
zawodowej lub osoby rozpoczynające pracę zawodową.
Temat prac konkursowych juniorzy - PRACA MŁODEGO ZŁOTNIKA
W pracy powinny być zastosowane co najmniej trzy ręczne techniki złotnicze (z wyłączeniem
komputerowych).
b) SENIORZY - złotnicy i jubilerzy w wieku powyżej 25 lat, posiadający dokument potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w zawodzie z branży złotniczej (co najmniej tytuł czeladnika).
Temat prac konkursowych seniorzy – SZTUKA MISTRZOWSKA
Prace będą oceniane w dwóch grupach:
 wykonane wyłącznie w technice ręcznej
 wykonane z zastosowaniem technik komputerowych
Odnośnie prac, w których wykorzystano techniki komputerowe autorstwo dotyczy ich
zaprojektowania i wykonania.
5. Do konkursu zakwalifikowane będą biżuteria i przedmioty pełniące funkcje biżuterii wykonane z
zastosowaniem różnych technik złotniczych oraz wykorzystaniem metali i kamieni szlachetnych i
ozdobnych:
- prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej prezentowane,
- każda praca musi mieć wypełnioną przez uczestnika, odrębną kartę informacyjną wraz z
klauzulą informacyjną (załączniki do Regulaminu) oraz załączoną do niej fotografię pracy
konkursowej (najlepiej w technice cyfrowej),
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy prace,
- prace składane są w biurze Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie ul. Miodowa 14 (godz.8.00-16.00)
wraz z wypełnionymi kartami informacyjnymi i załączonymi fotografiami w terminie do 10 września
2019 r.
6. Oceny prac dokona pięcioosobowa Komisja Konkursowa w dniu 12 września 2019 r.
7. Ogłoszenie wyników - w dniu 4 października 2019 r. (piątek) godz. 13.30 hala EXPO XXI w
Warszawie.
8. Zakwalifikowane prace konkursowe zostaną zaprezentowane w czasie targów, a wyniki Konkursu
opublikowane w mediach patronujących targom.
9. Prace konkursowe należy odebrać w dniu 5 października 2019 r. do godz. 14.00 - stoisko Ogólnopolskiej

Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP.
10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrody
ufundowane przez sponsorów (w kwotach brutto). Osoba przyjmująca nagrodę, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązana do zapłacenia w dniu jej odebrania w biurze targów,
zryczałtowanego podatku dochodowego w wys.10% wartości otrzymanej nagrody.
11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (w
przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia - jego rodziców lub opiekunów prawnych) na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych.
12. Pod pojęciem Administratora danych osobowych rozumie się Związek Rzemiosła Polskiego.
13. 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 – RODO) w
celach związanych z realizacją konkursu oraz promowania działań prewencyjnych. (załącznik nr 2)
14. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku
Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
15. Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska ze wskazaniem
nazwy szkoły, do której uczęszcza w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach
konkursu.
16. Związek Rzemiosła Polskiego nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania uczestników i ich
opiekunów.
17. Laureaci w kategorii juniorzy mają prawo do zwolnienia z etapu praktycznego egzaminu
czeladniczego.
18. Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na www.zrp.pl lub oswiata@zrp.pl
19. INFORMACJE: tel. fax. +22 50 44 230, tel. +22 50 44 397 oswiata@zrp.pl

______________________ Warszawa, MARZEC 2019 r. _____________________

Karta zgłoszeniowa w kategorii JUNIOR

Załącznik nr 1

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego

ZŁOTO I SREBRO W RZEMIOŚLE
KARTA ZGŁOSZENIOWA W KATEGORII JUNIOR
pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zdjęciem należy złożyć lub przesłać do
Związku Rzemiosła Polskiego (OKZ-J ZRP)
Warszawa ul. Miodowa 14 Tel/fax. +22 5044 230

w terminie do 10 września 2019 r.

Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………….……data urodzenia …............………..............….....................
Adres kontaktowy …………………........………………………………………… …………………………………………………………………………. .
Telefon kontaktowy …………….………….…….………….....…………e-mail…………………………………….………………………………………
Nazwa firmy (szkoły)………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
imię i nazwisko mistrza szkolącego ………………………………………………..……………………………………….………………………………….
PRACA KONKURSOWA w kategorii


juniorzy temat: PRACA MŁODEGO ZŁOTNIKA
Wydrukowane, kolorowe zdjęcie pracy konkursowej – jako załącznik do Karty

Nazwa pracy konkursowej
(w przypadku zestawu lub kompletu podać
liczbę przedmiotów stanowiących całość
pracy).
Użyte w pracy materiały:
rodzaj i próby metali szlachetnych
rodzaj, kamieni
inne materiały
wymiary i masa pracy
Dodatkowe informacje

Oświadczam, że zgłoszona praca konkursowa jest mojego autorstwa (w przypadku wykorzystania technik komputerowych także projekt jest mojego autorstwa) i
została wykonana w firmie podanej w karcie zgłoszeniowej oraz nie była nigdzie wcześniej prezentowana. Zapoznałem/am się i przyjmuję warunki konkursu zawarte
w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów „Złoto i Srebro w Rzemiośle” – Wyrażam
zgodę na publikowanie załączonych zdjęć oraz innych wykonanych materiałów zdjęciowych moich prac.

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle” oraz na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data …………………………………

………………………………………………………………………………..………………
podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………………………………………………………………………………
Wymagany podpis – w przypadku uczestnika poniżej 18 roku życia – jego rodziców lub opiekunów prawnych

P o k w i t o w a n i e o d b i o r u p r a c y:
W dniu ............................... października 2019 r. pracę odebrał/a Pan/Pani ...........................................................................................
Czytelny podpis
Dane zawarte w Karcie zgłoszenia do Konkursu, Związek Rzemiosła Polskiego, wykorzysta wyłącznie do działań, związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz
ogłoszeniem jego wyników. Do danych zawartych w formularzu mają zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 1a
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Złoto i Srebro w Rzemiośle
(karta zgłoszeniowa w kategorii junior)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej RODO), Informujemy Panią/Pana, że:
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
zwany dalej „Administratorem”.
Można się z nią skontaktować osobiście w siedzibie, listownie, elektronicznie pod adresem e-mail: zrp@zrp.pl lub tel.
22 50 44 200
Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu Złoto i
Srebro w Rzemiośle, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w Warszawie - w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody
lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO);
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań z przeprowadzeniem konkursu. Podkreślamy, że
Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z Konkursem;
b) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia
usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy
telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe,
które przetwarza ZRP);
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich
usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków
technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i
wolności;
Prawa osób, których dane dotyczą.
Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;
h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).
Będąc opiekunem prawnym mojego dziecka uczestniczącego w Konkursie, zostałam/łem poinformowana/ny o
zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

………………………………………….

…..………………………………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis uczestnika

………………………………………………………………………………………………..
Wymagany podpis - w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia - jego rodzica lub opiekuna prawnego

Karta zgłoszeniowa w kategorii SENIOR

Załącznik nr 2

Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego

ZŁOTO I SREBRO W RZEMIOŚLE
KARTA ZGŁOSZENIOWA W KATEGORII SENIOR

pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zdjęciem należy złożyć lub przesłać do
Związku Rzemiosła Polskiego (OKZ-J ZRP)
Warszawa ul. Miodowa 14 Tel/fax. +22 5044 230

w terminie do 10 września 2019 r.

Imię i nazwisko autora …………………….………………………....………………….……data urodzenia …............………..............…........................
Adres kontaktowy …………………........………………………………………… Telefon kontaktowy ……………..…………..…….………….....…….
Nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…..........................…………….…………………………………………………………e-mail…………………………………………………………………..
Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ……………………………………………………………………..przez kogo wydany
...............................…………………..............…............................................................................................................................................................
PRACA KONKURSOWA w kategorii 

seniorzy temat: SZTUKA MISTRZOWSKA

1)

wyłącznie w technikach ręcznych /

Nazwa pracy konkursowej
(w przypadku zestawu lub kompletu podać
liczbę przedmiotów stanowiących całość
pracy).

2) wykonana z zastosowaniem technik komputerowych

Wydrukowane, kolorowe zdjęcie pracy konkursowej – jako załącznik do Karty

Użyte w pracy materiały:
rodzaj i próby metali szlachetnych
rodzaj, kamieni
inne materiały
wymiary i masa pracy
Dodatkowe informacje

Oświadczam, że zgłoszona praca konkursowa jest mojego autorstwa (w przypadku wykorzystania technik komputerowych także projekt jest mojego autorstwa) i
została wykonana w firmie podanej w karcie zgłoszeniowej oraz nie była nigdzie wcześniej prezentowana. Zapoznałem/am się i przyjmuję warunki konkursu zawarte
w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów „Złoto i Srebro w Rzemiośle” – Wyrażam
zgodę na publikowanie załączonych zdjęć oraz innych wykonanych materiałów zdjęciowych moich prac.

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle” oraz na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data …………………………………

………………………………………………………………………………..………………
(podpis uczestnika konkursu)

P o k w i t o w a n i e o d b i o r u p r a c y:
W dniu .............................. .października 2019 r. pracę odebrał/a Pan/Pani ...........................................................................................
Czytelny podpis
Dane zawarte w Karcie zgłoszenia do Konkursu, Związek Rzemiosła Polskiego, wykorzysta wyłącznie do działań, związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz
ogłoszeniem jego wyników. Do danych zawartych w formularzu mają zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2a
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Złoto i Srebro w Rzemiośle
(karta zgłoszeniowa w kategorii senior)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej RODO), Informujemy Panią/Pana, że:
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
zwany dalej „Administratorem”.
Można się z nią skontaktować osobiście w siedzibie, listownie, elektronicznie pod adresem e-mail: zrp@zrp.pl lub tel.
22 50 44 200
Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu Złoto i
Srebro w Rzemiośle, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w Warszawie - w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody
lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO);
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań z przeprowadzeniem konkursu. Podkreślamy, że
Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z Konkursem;
b) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia
usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy
telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe,
które przetwarza ZRP);
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich
usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków
technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana praw i
wolności;
Prawa osób, których dane dotyczą.
Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;
h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Będąc opiekunem prawnym mojego dziecka uczestniczącego w Konkursie, zostałam/łem poinformowana/ny o
zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

………………………………………….

…..………………………………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis uczestnika

