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REGULAMIN KONKURSU "POTYCZKI PRAWNE" 

3. EDYCJA - MARZEC-CZERWIEC 2021 

 

§ 1 

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

w Siemianowicach Śląskich. 

2. Współorganizatorami konkursu są Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

3. Opiekę merytoryczną nad organizacją konkursu sprawuje Wyższa Szkoła Humanitas 

w Sosnowcu. 

4. Koordynatorem konkursu jest Michał Szwestka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. 

 

§ 2 

1. W konkursie bierze udział dziewięć szkół ponadpodstawowych. 

2. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, 

przesyłając na adres Organizatora wypełnione dokumenty: 

1) Zgłoszenie (Z), 

2) Oświadczenie nauczyciela przygotowującego do konkursu (RODO/N), 

3) Oświadczenie uczestnika pełnoletniego (RODO/UP) / niepełnoletniego (RODO/UN). 

3. W przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenie wypełnia jego przedstawiciel 

ustawowy. 

4. Zgłoszenie szkoły i uczestników do konkursu Potyczki prawne równoznaczne jest 

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

1. Reprezentacja szkoły składa się z dwóch uczniów, jednego ucznia rezerwowego oraz 

nauczyciela opiekuna. 

2. Szkoła może nie powoływać ucznia rezerwowego. 

3. Uczeń rezerwowy reprezentuje szkołę w przypadkach losowych, kiedy uczeń powołany 

do reprezentacji nie może wziąć udziału w konkursie. O fakcie takim nauczyciel opiekun 

powiadamia Organizatora konkursu najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem 

konkursu. 

 

§ 4 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: rundy eliminacyjnej do finału oraz Finału. 

3. Terminy poszczególnych etapów ustala Organizator konkursu w porozumieniu 

ze współorganizatorami. 

4. O terminach poszczególnych etapów Organizator powiadamia uczestniczące szkoły drogą 

mailową oraz poprzez zamieszczenie z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem 

informacji na stronie internetowej www.sniadek.com oraz na stronie konkursowej Potyczki 

prawne na portalu społecznościowym Facebook. 

 

§ 5 

1. W celu obiektywnego przeprowadzenia konkursu Organizator wyznacza Prowadzących 

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

w rywalizacji. 

2. Celem konkursu jest propagowanie edukacji prawnej wśród uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, a także promocja studiów prawniczych. 

3. Każdy etap składa się z dwóch tur. 

4. Zadaniem każdego reprezentanta szkoły jest przedstawienie mowy obrończej do kazusu 

konkursowego wysłanego na adres szkoły przez Organizatora z co najmniej 

czterotygodniowym wyprzedzeniem. 
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5. Na przedstawienie mowy obrończej każdy uczestnik ma maksymalnie 10 minut. O upływie 

czasu informuje Prowadzący dany etap konkursu. 

6. Za przygotowanie kazusów konkursowych odpowiedzialna jest Wyższa Szkoła Humanitas w 

Sosnowcu. 

 

§ 6 

1. W zależności od sytuacji epidemiologicznej konkurs może przybrać formę stacjonarną albo 

formę zdalną (online). O wyborze formy przeprowadzenia konkursu decyduje Organizator w 

porozumieniu ze współorganizatorami. o czym informuje szkoły zgłoszone do konkursu 

najpóźniej na dwa tygodnie przed rozgrywką. 

2. W przypadku decyzji o przeprowadzeniu konkursu w formie zdalnej (online) podmioty 

odpowiedzialny za organizację danej rozgrywki wysyła do szkół niezbędne informacje 

techniczne oraz linki najpóźniej na 3 dni przed przeprowadzeniem konkursu. 

 

§ 7 

1. Forma stacjonarna konkursu przebiega według następującego porządku: 

1) przedstawienie rywalizujących szkół, 

2) I tura - mowy obrończe do kazusu nr 1, 

3) komentarz Jury do I tury, 

4) II tura - mowy obrończe do kazusu nr 2, 

5) komentarz Jury do II tury, 

6) przerwa na naradę Jury, 

7) ogłoszenie zwycięzcy etapu przez Przewodniczącego Jury, 

8) w przypadku niewyłonienia zwycięzcy etapu przez Jury przeprowadza się dogrywkę  

w której uczestnikom zadawane są pytania związane z treścią konkursowych kazusów za 

które przyznawane są dodatkowe punkty według zasady z § 8 ust.2. 

2. Forma zdalna konkursu przebiega według następującego porządku: 

1) przedstawienie rywalizujących szkół, 

2) I tura - mowy obrończe do kazusu nr 1, 

3) II tura - mowy obrończe do kazusu nr 2, 

4) przedstawienie not przez każdego z członków Jury z uzasadnieniem, 

5) podsumowanie przez Prowadzącego liczby punktów, które uzyskały poszczególne szkoły 

i ogłoszenie zwycięzcy, 

6) w przypadku niewyłonienia zwycięzcy etapu przez Jury przeprowadza się dogrywkę  

w której uczestnikom zadawane są pytania związane z treścią konkursowych kazusów za 

które przyznawane są dodatkowe punkty według zasady z § 8 ust.2. 

 

§ 8 

1. Jury każdego etapu konkursu składa się z 3 osób powołanych przez Organizatora 

i współorganizatorów konkursu. 

2. W każdej turze rozgrywki członek Jury dysponuje 3 punktami. Może przyznać je 

w następujący sposób: 

1) 3 punkty dla jednej wybranej reprezentacji, 

2) 2 punkty dla jednej z reprezentacji + 1 punkt dla innej reprezentacji, 

3) 1 punkt dla każdej reprezentacji z osobna, 

4) 0 punktów dla każdej reprezentacji. 

3. Kryteriami, którymi przy przyznawaniu punktów kieruje się członek Jury, powinny być 

przede wszystkim: 

1) trafność i właściwy dobór argumentów, 

2) umiejętność interpretowania przepisów, 

3) umiejętność autoprezentacji 

 

§ 9 

1. Na etapie eliminacji do Finału tworzy się w drodze losowania trzy grupy. 
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2. Losowanie przeprowadza Organizator konkursu. 

3. Losowanie jest jawne. Każda ze szkół może być obecna przy losowaniu grup po uprzednim 

zgłoszeniu takiego zamiaru Organizatorowi konkursu. 

4. Film z losowania publikowany jest na stronie konkursu. 

5. Organizatorami rywalizacji w poszczególnych grupach są: 

1) grupa A - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach 

Śląskich, 

2) grupa B - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 

3) grupa C - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego 

w Katowicach. 

6. Organizatorem Finału jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 

w Siemianowicach Śląskich wraz z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i Górnośląską 

Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

 

§ 10 

1. Organizator konkursu, współorganizatorzy oraz partnerzy konkursu zastrzegają sobie prawo 

do opublikowania zdjęć i nagrań z konkursu na swoich oficjalnych stronach internetowych 

oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych w celach informacyjnych  

i promocyjnych. 

2. Organizator konkursu, współorganizatorzy oraz partnerzy konkursu zastrzegają sobie prawo 

do opublikowania wyników poszczególnych etapów konkursu na swoich oficjalnych stronach 

internetowych oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 

 

§ 11 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, ich opiekunów oraz 

dyrektorów szkół biorących udział konkursie jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. 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 I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich jest Piotr Żurowiec – kontakt mailowy 

iod@komplex.info.pl. 

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

konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne od udziału 

w konkursie. 

5. Uczestnikom, ich opiekunom oraz dyrektorom szkół biorących udział w konkursie, 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, ich opiekunów oraz dyrektorów szkół biorących 

udział w konkursie następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) wiek; 

3) adres e-mail; 

4) numer telefonu; 
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5) nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik. 

7. Uczestnikom, ich opiekunom oraz dyrektorowi szkoły biorącej udział w konkursie 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

o wynikach konkursu na stronach internetowych Organizatora, współorganizatorów oraz 

partnerów konkursu. 

9. Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem udostępnienia wynikającego z przepisów prawa. 

10. Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów będą przechowywane przez okres trwania 

konkursu do momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród. 

11. Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 

12. W imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu pisemne oświadczenie składa rodzic albo 

opiekun prawny. 

 

§ 12 

1. Wszelkie informacje o konkursie Potyczki prawne, zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku 

do Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia 

Regulaminu. 

2. Organizator konkursu ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

 

 


