
REGULAMIN KONKURSU „POTYCZKI PRAWNE”
2. EDYCJA – LUTY-KWIECIEŃ 2020

§ 1
1. Organizatorem  konkursu  jest  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Jana  Śniadeckiego

w Siemianowicach Śląskich we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu oraz
IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.

2. Opiekę  merytoryczną  nad  organizacją  konkursu  sprawuje  Wyższa  Szkoła  Humanitas
w Sosnowcu.

3. Koordynatorem konkursu jest Michał Szwestka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich.

§ 2
1. W konkursie biorą udział cztery szkoły ponadpodstawowe. 
2. Zgłoszenia  do  konkursu  dokonuje  Dyrektor  szkoły  przesyłając  na  adres  Organizatora

następujące  dokumenty:  wypełnione  Zgłoszenie  (Z),  Oświadczenie  nauczyciela
przygotowującego do konkursu (RODO/N) oraz Oświadczenia uczestników (RODO/UN,
RODO/UP).

3. Reprezentacja szkoły składa się z 3 uczniów.

§ 3
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów: półfinału (dwie pary) i finału.
3. Terminy poszczególnych etapów ustalają podmioty o których mowa w § 1. 
4. O terminach poszczególnych etapów Organizator powiadamia uczestniczące szkoły drogą

mailową oraz poprzez zamieszczenie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji na stronie
internetowej  www.sniadek.com oraz  na  stronach I  Liceum Ogólnokształcącego im.  Jana
Śniadeckiego  w  Siemianowicach  Śląskich  (oficjalna,  „Prawo  w  Śniadeku”  oraz  strona
konkursu „Potyczki prawne”) na portalu społecznościowym Facebook.

§ 3 
1. W celu  obiektywnego  przeprowadzenia  konkursu  Organizator  wyznacza  Prowadzących

konkurs  spośród  osób,  które  nie  są  pracownikami  żadnej  ze  szkół  biorących  udział
w rozgrywce.

2. Celem  Konkursu  jest  propagowanie  edukacji  prawnej  wśród  młodzieży  szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

3. Każdy etap konkursu składa się z trzech tur.
4. Zadaniem  każdego  Reprezentanta  szkoły  jest  przedstawienie  mowy  obrończej

do konkursowego kazusu.
5. Kazusy  konkursowe  przygotowuje  Wyższa  Szkoła  Humanitas  w  Sosnowcu  i  dostarcza

szkołom zgłoszonym do Konkursu najpóźniej  na dwa tygodnie przed przeprowadzeniem
rozgrywki.

6. Na przedstawienie mowy obrończej każdy uczestnik ma 10 minut. Czas do wykorzystania
wyświetlany jest na ekranie, natomiast o jego upływie informuje sygnał dźwiękowy.

§ 4
1. Po przeprowadzeniu ostatniej  tury Prowadzący konkurs ogłasza przerwę w trakcie której

3-osobowe Jury dokonuje wyboru zwycięzcy danego etapu.
2. Po przerwie Prowadzący konkurs oddaje głos Jury,  które informuje o swoim werdykcie

i  uzasadnia  go.  Werdykt  sporządzony  jest  na  Karcie  Jury,  którą  podpisują  wszyscy
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członkowie Jury.

§ 5
1. Za  organizację  półfinału  w  Siemianowicach  Śląskich  odpowiedzialne  jest  I  Liceum

Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich.
2. Za organizację  półfinału  w Sosnowcu odpowiedzialne  jest  IX Liceum Ogólnokształcące

w Sosnowcu.
3. Za organizację finału odpowiedzialna jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

§ 6 
1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  od  Uczestników  jest  I  Liceum

Ogólnokształcące  im.  Jana  Śniadeckiego,  ul.  Wyspiańskiego  5,  41-100  Siemianowice
Śląskie. 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).

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ramach Organizatora jest Radosław Schejbal,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@iodo.edu.pl.

3. Dane  osobowe  będą  gromadzone  i  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia
Konkursu.

4. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne  do  udziału
w Konkursie.

5. Uczestnikom Konkursu,  którzy podają  dane osobowe przysługuje  prawo dostępu do ich
treści oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, są oni uprawnieni do:
1) sprostowania udostępnionych danych;
2) usunięcia przedmiotowych danych;
3) ograniczenia ich przetwarzania;
4) przenoszenia danych;
5) wniesienia sprzeciwu;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) wiek,
3) oddział do którego uczęszcza w zgłaszającej szkole Uczestnik.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Uczestnik  Konkursu  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu
informowania (w tym na stronach internetowych Organizatora) o wynikach Konkursu.

9. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.

10. Dane  Uczestników  Konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  Konkursu  do
momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród.

11. Dane  Uczestników  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
poddawane profilowaniu.

§ 7
1. Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte  w  jakichkolwiek  materiałach  promocyjnych

i  reklamowych  mają  jedynie  charakter  pomocniczy  w  stosunku  do  Regulaminu.
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W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia Regulaminu. 
2. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu konkursu.
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