
 
 

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa 

lubuskiego na najciekawsze prace o tematyce prawnej 

- Regulamin konkursu -  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie (zwany dalej: „Konkursem”) jest organizowany w celu 

podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką 

prawną.  

2. W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu 

wiedzy prawnej: 

1) Prawa i obowiązki obywatelskie. 

2) Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej. 

3) Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto  

z nich korzystać? 

4) Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia 

prawa. 

5) Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 

czy jest potrzebny? Czy warto z niego korzystać? 

 

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac 

przeglądowych oraz o charakterze ogólnym. 

 

3. Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z 

komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut.  

4. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu 

dopuszczalna jest praca grupowa.  

5. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może 

zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp. 

6. Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, 

artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi 

zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf. 

7. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskie CIVIS 

SUM z siedzibą przy al. Niepodległości 7a/2, 65-048 w Zielonej Górze (dalej: „Organizator”). 

8. Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu 

zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego. 

9. W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni również laureaci szczebli powiatowych: 

gorzowskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, 

wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz Miasta Zielona Góra. 

10. Konkurs na szczeblach poszczególnych powiatów jest organizowany w ramach realizowanych 

przez Organizatora działań z zakresu edukacji prawnej, w tym: 

− etap powiatowy na obszarze powiatu gorzowskiego – jest realizowany przez 

Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat 

gorzowski pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja 

zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu krośnieńskiego – jest realizowany przez 

Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat 

krośnieński pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz realizacja zadań z 

zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego w 2019 r.”, 



− etap powiatowy na obszarze powiatu nowosolskiego – jest realizowany przez 

Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat 

nowosolski pn. “ Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu 

edukacji prawnej w powiecie nowosolskim w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu słubickiego – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat słubicki pn. “ 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu sulęcińskiego – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat sulęciński pn. 

“Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu świebodzińskiego – jest realizowany przez 

Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat 

świebodziński pn. „Powierzenie do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu wschowskiego – jest realizowany przez 

Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat 

wschowski pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wschowskim w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu zielonogórskiego – jest realizowany przez 

Organizatora w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat 

zielonogórski pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu 

edukacji prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu żagańskiego – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat żagański pn. 

„Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa oraz realizacja zadań z 

zakresu edukacji prawnej w powiecie żagańskim w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze powiatu żarskiego – jest realizowany przez Organizatora w 

ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez powiat żarski pn. 

„Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu 

żarskiego w 2019 r.”, 

− etap powiatowy na obszarze Miasta Zielona Góra – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Miasto Zielona Góra pn. 

„Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 

prawnej na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 r.”. 

 

II. UCZESTNICY I ZGŁASZANIE UDZIAŁU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, 

policealnych, dla dorosłych itp.). Dodatkowo możliwy jest udział uczniów klas siódmych i 

ósmych szkoły podstawowej. 

2. Przysłanie pracy konkursowej na adres Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej 

CIVIS SUM jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu i formalnym 

zgłoszeniem do Konkursu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie Organizatora, członkowie ich 

rodzin oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

 

 



III. TERMIN NABORU PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie od 1 października do 15 listopada 2019 r. 

(w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną 

do Organizatora do 18 listopada do północy). 

2. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurs@civis-sum.org.pl lub drogą 

pocztową na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskie CIVIS SUM,  

al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs. Mam prawo”. 

3. Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego 

oświadczenie o udzieleniu praw, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu - 

materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych.  

W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien 

podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy. 

4. Przesłanie materiałów przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 

3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie 

imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

związanych z Konkursem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają 

prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje. 

6. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem. 

 

IV. OCENA PRAC I NAGRODY 

1. Laureatów Konkursu wybierze jury złożone z członków Organizatora. 

2. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi zgodność prac z celami 

Konkursu oraz walory poznawcze i dydaktyczne przysłanej pracy. Od decyzji jury Konkursu nie 

przysługuje odwołanie. 

3. Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów 

Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 oraz dyplomy. 

4. Oprócz laureatów konkursu wojewódzkiego, jury dodatkowo wyłoni laureatów Konkursu na 

szczeblach powiatowych z obszaru powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, 

słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego 

oraz żarskiego, a także Miasta Zielona Góra. Wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach 

powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 

na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy. 

5. Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz 

zestawy akcesoriów. 

6. W przypadku gdy nagrodzona zostanie praca grupowa (dotyczy filmu), przyznaje się jedną 

nagrodę dla całej grupy, bez względu na ilość osób ją tworzących. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronach 

internetowych Organizatora www.civis-sum.org.pl, www.edukacja-prawna.info.pl oraz na profilu 

Facebook Organizatora. 

 

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia 2019 r. 

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.edukacja-

prawna.info.pl/konkurs oraz na profilu Facebook Organizatora. 

3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo 

wskazania jako zwycięzcy innego uczestnika Konkursu. 

 

V. DANE OSOBOWE 

1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dana osobowe 



podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM: 

   -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”)                     

w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zebrania opinii 

od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych                              

z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu; 

   -  w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia 

możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z praw na dobrach 

niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw. 

2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Obywatelskie CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

zasadach określonych w RODO. 

5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi prawne, 

księgowe oraz informatyczne. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.edukacja-

prawna.info.pl/konkurs . 

2. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora, uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej 

przez niego pracy konkursowej do określonych celów informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany formuły 

Konkursu, a także prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny. Nośnik 

pracy konkursowej nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników Konkursu. 

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 


