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Regulamin Konkursu  

 

„Mikołajkowy Konkurs Prawniczy” 

 

§ 1 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mikołajkowy Konkurs Prawniczy” i jest zwany 

dalej: „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, 

społecznego i emocjonalnego dzieci „Podaruj dzieciom promyk słońca”, dalej 

„Stowarzyszenie” przy ścisłej współpracy z Panem Mecenasem Konradem Koziołem . 

3. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

„Edukacja-zdalnie i cyfrowo” w ramach projektu „Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży”, 

pod patronatem honorowym: Pani Marty Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa 

Małopolskiego. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 do 27 listopada 2020 r. W tych dniach 

należy składać prace konkursowe. 

5. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy związanej z edukacją prawną dzieci i 

młodzieży.  

§ 2 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie biorący udział w projekcie i uczestniczący w 

lekcjach prowadzonych przez prawnika z ramienia Stowarzyszenia, uczęszczający do 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej. 

2. Każdy uczestnik może przystąpić do Konkursu indywidualnie i może być autorem tylko 

jednej pracy.  

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, wiersza, 

piosenki, rzeźby, grafiki komputerowej czy innej własnej formy, zwanych pracą 

konkursową, dotyczącej zagrożeń i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez 

dzieci i młodzież w świecie wirtualnym, a także rzeczywistym.  

4. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich i została 

wykonana osobiście. 

6. Dane osobowe podane przez uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w 

Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych 

przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, przy czym każdy uczestnik do pracy 

powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby organizacji Konkursu, w tym też na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, 

imienia i nazwiska, klasy i szkoły, oraz pracy konkursowej z podaniem jej tytułu na stronie 

internetowej Stowarzyszenia, oraz w mediach społecznościowych i innych materiałach 

tworzonych przez Stowarzyszenie. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Stowarzyszenie praw autorskich do pracy konkursowej z dniem złożenia tej pracy.  
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8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania przez Stowarzyszenie prac konkursowych do druku w dowolnej liczbie 

publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie 

w ramach działalności Stowarzyszenia.  

§ 3 

1. Praca konkursowa będzie oceniana pod kątem kreatywności, oryginalności, estetyki oraz 

jakości wykonania.  

2. Każda praca konkursowa powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem oraz należy 

wskazać klasę, do której uczestnik uczęszcza.  

3. Prace konkursowe należy składać do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem sekretariatu w 

terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 01 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.pdps.pl w zakładce Akademia Prawa. 

5. Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia dokona Prezes Stowarzyszenia Pani Katarzyna 

Macoń oraz Pan Mecenas Konrad Kozioł - prawnik prowadzący zajęcia w placówce, która 

uczestniczy w projekcie. 

6. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postacie sprzętu elektronicznego za 

trzy najlepsze prace konkursowe tj. za zajęcie I, II i III miejsca.  

 

§ 4 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie stowarzyszenia www.pdps.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.pdps.pl 

3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stowarzyszenia.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego.  

 

http://www.pdps.pl/

