Regulamin
Konkursu plastycznego z okazji Dni Edukacji Prawnej
na plakat pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”
pod patronatem honorowym
Rzecznika Praw Obywatelskich
Organizatorzy Konkursu oraz Przyrzekający Nagrody:
1. Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, za numerem KRS 0000122925.
2. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, zwany również jako „Przyrzekający Nagrody” z
siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a.
Partnerzy Konkursu:
- Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
- Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.
Patronat honorowy na Konkursem pełni:
Rzecznik Praw Obywatelskich
I. Cele Konkursu:
1.
2.
3.
4.

Uczczenie 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Szerzenie świadomości historycznego znaczenia faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Szeroko rozumiana edukacja prawna.
Rozbudzenie zainteresowań zagadnieniami z dziedziny sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie i
świecie współczesnym.
5. Zachęcenie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także łączenia zagadnień z
zakresu wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym oraz sztuki.
6. Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język sztuki.
II. Przedmiot i warunki Konkursu:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych mających
siedzibę na terenie Polski. Dopuszcza się udział również dwuosobowych zespołów. Przez
„uczestnika” Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć również członka
ww. dwuosobowego zespołu. Udział w Konkursie osób niepełnoletnich jest możliwy pod
warunkiem dostarczenia wraz z pracą konkursową podpisanego oświadczenia sporządzonego
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do udziału
w Konkursie.
2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formie plakatu, w dowolnej technice
plastycznej, na temat wskazany w tytule Konkursu, tj. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”.
3. Przyjmowane będą wyłącznie prace wykonane w formacie A2.
4. Prace mają mieć charakter autorski (oryginalny).

5. Każdy uczestnik lub zespół dwuosobowy może złożyć w Konkursie jedną pracę.
6. Prace muszą być podpisane imieniem/imionami i nazwiskiem/ nazwiskami autor/a/ów wraz z
podaniem jego/ ich daty urodzenia, szkoły i klasy, do której uczęszcza/ją, a także adresu
zamieszkania i adresu poczty elektronicznej. Nadto, w przypadku uczestników małoletnich
konieczne jest również przesłanie wraz z pracą konkursową oświadczenia, o którym mowa w
pkt 1 powyżej oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu – podpisanego przez przedstawiciela
ustawowego małoletniego uczestnika. Brak przesłania ww. danych i/lub ww. oświadczenia
uniemożliwia udział w Konkursie.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 roku na
adres: Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa – z
dopiskiem „Konkurs” (decyduje data doręczenia adresatowi). Prace powinny być
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie podczas przesyłki. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas ich przesyłki.
8. Prace konkursowe niespełniające powyższych warunków lub nadesłane po terminie
wskazanym w pkt 7 powyżej lub nadesłane przez osoby niebędące uczniami szkół
ponadpodstawowych, jak również prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu,
bez konieczności informowania o tym przez Komisję Konkursową ani Organizatorów.
9. Komisja Konkursowa ani Organizatorzy nie dokonują zwrotu nadesłanych prac.
10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu przez
każdego uczestnika, a w przypadku gdy uczestnik nie ukończył 18 roku życia – przez jego
przedstawiciela ustawowego. Złożenie przez przedstawiciel ustawowego małoletniego
oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej i w Załączniku nr 1 do Regulaminu jest
równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
11. Zasady ochrony danych osobowych reguluje Dział IV Regulaminu.
12. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem oświadczenia przez uczestnika
Konkursu, iż:
a. jest on jedynym twórcą pracy konkursowej (a w przypadku zespołów dwuosobowych
– że wyłącznymi twórcami pracy konkursowej są członkowie tego dwuosobowego
zespołu),
b. praca konkursowa ma charakter oryginalny i nie narusza praw ani dóbr osobistych
osób trzecich,
c. korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatorów nie będzie naruszało praw ani
dóbr osobistych osób trzecich,
d. udziela on licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej przez
Organizatorów, z prawem do udzielania dalszych licencji, na czas nieokreślony, bez
ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w dacie nadesłania pracy
konkursowej polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e. udzielenie ww. licencji jest nieodpłatne, tj. nie następuje za jakimkolwiek
wynagrodzeniem (zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia). Postanowienia Działu V
pkt. 3 Regulaminu stosuje się.

III. Ocena prac konkursowych:
1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, która zdecyduje o przyznaniu nagród.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatorów i Partnerów Konkursu.
3. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, wyraz artystyczny oraz
zastosowana technika.
4. Nagrodzone zostaną wyłącznie trzy najlepsze prace.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania wyróżnień.
IV. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 maja 2019 roku poprzez zamieszczenie w tym dniu
informacji o laureatach Konkursu (i ewentualnych wyróżnieniach, jeśli zostaną przyznane) na
stronie internetowej Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz na profilach społecznościowych
Organizatora prowadzonych na Facebooku.
2. Laureaci nagrody pierwszej, drugiej i trzeciej w Konkursie zostaną powiadomieni o jego wynikach
pocztą elektroniczną na podane stosownie do Działu II Regulaminu adresy e-mail nie później niż
17 maja 2018 r.
3. Osoby wyróżnione, jeśli takie wyróżnienia zostaną przyznane, zostaną powiadomione o wynikach
Konkursu pocztą elektroniczną na podane stosownie do Działu II Regulaminu adresy e-mail, nie
później niż 21 maja 2019 roku.
4. Nagrodę Główną dla laureatów Konkursu (dla przypomnienia – dla uczestników lub zespołów,
którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce) stanowi wizyta studyjna w Komisji Europejskiej i
innych instytucjach UE w Brukseli (Belgia), w terminie wskazanym w pkt 7 poniżej.
5. Organizatorem nagrody głównej jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, zwane
dalej „Przyrzekającym Nagrody”.
6. Przyrzekający Nagrody pokrywa koszty związane z przejazdami międzynarodowymi z Warszawy
do Brukseli i z powrotem, przejazdami wewnętrznymi na terenie Brukseli, częściowym
wyżywieniem, m. in. nie uwzględniającym kosztów kolacji w dniu przylotu do Brukseli, hotelem,
programem pobytu w Instytucjach UE.
7. Termin wizyty studyjnej planowany jest na 12 – 14 czerwca 2019 r.
8. Podkreśla się, że udział w wizycie studyjnej laureatów niepełnoletnich jest możliwy pod
warunkiem uprzedniego otrzymania oświadczenia, o którym mowa w Dziale II pkt 1 Regulaminu
oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do skorzystania z nagrody.
9. Laureaci będą zobowiązani do potwierdzenia drogą elektroniczną na adres email –
fundacja@iustitia.pl udziału w wizycie studyjnej w instytucjach UE, która jest główną nagrodą w
Konkursie nie później niż 19 maja 2019 roku, po otrzymaniu informacji o tym, że znaleźli się w
gronie laureatów.

V. Ochrona danych osobowych
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników Konkursu lub ich przedstawicieli
ustawowych przekazanych w świetle postanowień Działu II Regulaminu, są Organizatorzy konkursu:
1) Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (dane rejestrowe i kontaktowe wskazane w komparycji
Regulaminu)

2) Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (dane rejestrowe i kontaktowe wskazane w
komparycji Regulaminu),
dalej zwani „Administatorem”.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu lub ich przedstawicieli ustawowych, wskazane w Dziale II
Regulaminu, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i zwane są dalej
„danymi osobowymi”.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa
(przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
4. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania
tych danych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie
Administratora, w tym dostawcom usług hostingowych i Partnerom Konkursu wskazanym w
komparycji Regulaminu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
7. Osobom, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego.
8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając z
danych kontaktowych: Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
adres e-mail: fundacja@iustitia.pl
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Złożone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu w prasie, w
Internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac lub ich fragmentów w różnych formach i
bez wypłacania honorariów autorskich, na co uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Konkursie.
4. Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie:
- w przypadkach dopuszczalnych wedle obowiązujących przepisów prawa;
- w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa;
- w razie zmiany okoliczności niezależnych od Organizatorów, które mają wpływ na zasady, terminy lub
wymiar realizacji świadczeń objętych Regulaminem.
5. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatorów i/lub rozesłany
do Uczestników na podane przez nich adresy e-mail.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu:
Ja niżej podpisany/a, działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego:
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko małoletniego)

wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie plastycznym na plakat pt. „15 lat Polski w Unii
Europejskiej”, a w przypadku wygrania nagrody – również na jego udział w wizycie studyjnej będącej
nagrodą w ww. Konkursie, na zasadach opisanych w „Regulaminie Konkursu plastycznego z okazji Dnia
Edukacji Prawnej na plakat pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”.
W związku z powyższym wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych
osobowych ww. małoletniego, których kategorie zostały wskazane w ww. Regulaminie przez
Organizatorów, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji świadczeń opisanych w ww.
Regulaminie, a także w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a* o prawie dostępu do treści tych danych
oraz o możliwości ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie (o ile zgoda
została udzielona), oraz że podanie tych danych było dobrowolne.

…………………………….……………………………………………
podpis przedstawiciela ustawowego
małoletniego uczestnika Konkursu

