
R e g u l a m i n  k o n k u r s u  

„ Z n a j  s w o j e  p r a w a ”

§ 1
Organizator

Organizatorem  konkursu  jest  Instytut  Prawa  na  Wydziale  Prawa,  Prawa  Kanoniczego  

i  Administracji  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II,  zwany  dalej

Organizatorem, z siedzibą przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. Konkurs odbywa się pod

patronatem  honorowym  ks.  dr.  hab.  Andrzeja  Kicińskiego,  prof.  KUL,  Prorektora  ds.

Studentów  i  Kontaktów  Międzynarodowych  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana

Pawła II.

§ 2
Komisja konkursowa

1. Powołuje się Komisję Konkursową, w której skład wchodzą:

- Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Dudek, 

- Członkowie Komisji Konkursowej:

1) dr Bartosz Kuś,

2) dr Damian Szeleszczuk

3) dr Jacek Trzewik

4) dr Judyta Dworas-Kulik

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji konkursowej,

-  przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu konkursu,

- podejmowanie decyzji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,

- sprawdzanie prac konkursowych,

- ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu,

- wręczenie nagród.



3. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komitet  Konkursowy, niniejszy

Regulamin,  karta  zgłoszenia  uczestników  konkursu,  lista  uczestników  konkursu,  prace

uczestników konkursu, protokół z wynikami. Dokumentacja konkursowa przechowywana jest

przez 1 rok od dnia przeprowadzenia konkursu.

4. Skład Komisji Konkursowej może ulec zmianie. 

§ 3
Cel konkursu

Celem  konkursu  jest  poszerzanie  wiedzy  uczniów  na  temat  przysługujących  im  jako

obywatelom  praw  oraz  zachęcenie  ich  do  rozwijania  umiejętności  indywidualnego

poszukiwania informacji w tym zakresie. Ponadto, przy okazji przeprowadzanego konkursu,

zamiarem organizatorów jest  zapoznanie  uczniów z  charakterem i  atmosferą  panującą  na

Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz możliwościami, jakie daje

podjęcie studiów na kierunku Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

§ 4
Adresaci konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II i III wszystkich typów szkół średnich

w Polsce, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

§ 5
Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu

1.  Aby wziąć udział  w konkursie  należy złożyć osobiście,  przesłać listem poleconym lub

pocztą elektroniczną na adres Organizatora z dopiskiem „zgłoszenie do konkursu - znaj swoje

prawa”, wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące uczestnika konkursu,

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Termin składania/nadsyłania zgłoszeń

upływa 10 marca 2018 r. 

2. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie, nie będą uwzględniane w konkursie (decyduje data

wpływu). W konkursie może wziąć udział maksymalnie 100 osób. O zakwalifikowaniu do

udziału  w  konkursie  decyduje  kolejność  nadsyłanych/składanych  zgłoszeń.  Organizator

zastrzega  sobie  prawo  do  wcześniejszego  zamknięcia  terminu  nadsyłania  zgłoszeń  po

otrzymaniu 100 zgłoszeń do udziału w konkursie. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych



do konkursu zostanie  zamieszczona na stronie internetowej  Organizatora – Instytut  Prawa

KUL w zakładce aktualności (http://www.kul.pl/instytut-prawa,12170.html)

3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

§ 6
Przebieg konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Godzina i sala zostaną podane na stronie internetowej

Organizatora  –  Instytut  Prawa  KUL  w  zakładce  aktualności  (http://www.kul.pl/instytut-

prawa,12170.html).

2.  Konkurs  polega  na  samodzielnym  rozwiązaniu  testu  składającego  się  z  60  pytań

jednokrotnego  wyboru.  Uczestnicy  testu  mają  60  minut  na  jego  rozwiązanie.  Do  testu

załączona jest szczegółowa instrukcja z zasadami jego wypełniania.

3.  Test  zostanie  opracowany przez  Komisję  Konkursową na  podstawie  poniższych aktów

prawnych:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017  r., poz. 459 j.t. )

Księga trzecia: Zobowiązania,  Tytuły:

I – XI (art. 353 - 602)

XIII (art. 605-612)

XXIV (art. 765 – 773)

XXV (art. 774- 793)

XXVII (art. 805 – 834)

XXVIII (art. 835 – 845)

XXXIII (art. 888 – 902)

XXXVII (art. 919 – 921)

4.  Komisja  Konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  konkursie

uczestników  naruszających  postanowienia  niniejszego  Regulaminu  oraz  ogólnie  przyjęte

normy obyczajowe.

5.  Komisja  Konkursowa,  po zakończeniu  rozwiązywania  testu  przez  uczestników,  dokona

jego sprawdzenia i ustali kolejność uczestników, biorąc pod uwagę sumę punktów przez nich

zdobytych.



6.  W  przypadku  jednakowej  liczby  punktów  uzyskanych  przez  dwóch  lub  więcej

uczestników,  którzy  zajęli  razem  miejsce  uprawniające  do  zdobycia  nagrody  Komisja

Konkursowa  może  zarządzić  drugi  etap,  który  będzie  polegał  na  odpowiedzi  ustnej  na

dodatkowe pytania opracowane przez Komisję Konkursową na podstawie aktów prawnych

wymienionych w ust. 3 powyżej. 

7.  Po  przeprowadzeniu  wszystkich  czynności  Komisja  Konkursowa  sporządza  protokół  

z wynikami testu.

8.  Ogłoszenie  wyników  oraz  wręczenie  nagród  odbędzie  się  w  dniu  przeprowadzenia

konkursu.

§ 7
Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę, którą jest indeks na kierunek studiów Prawo na

rok akademicki następujący po roku szkolnym, w którym po raz pierwszy przystąpił i zdał

egzamin  maturalny,  z  zastrzeżeniem spełnienia  przez  Zwycięzcę  wymogów wynikających

z procesu rekrutacyjnego na ten kierunek. 

2. Oprócz nagrody przewidzianej w ust. 1 powyżej  Zwycięzcy konkursu oraz zdobywcy II-go

i III-go miejsca mogą zostać przyznane nagrody rzeczowe.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.  Decyzje  podjęte  przez  Komisję  Konkursową  są  ostateczne  i  wiążące  dla  wszystkich

uczestników konkursu. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie. 

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej Organizatora  –  Instytut  Prawa  KUL  w  zakładce  aktualności

(http://www.kul.pl/instytut-prawa,12170.html).

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie

naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania

zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej Organizatora – Instytut Prawa KUL 

w zakładce aktualności (http://www.kul.pl/instytut-prawa,12170.html).

4. Podane w zgłoszeniu do konkursu i testu dane osobowe uczestników będą przetwarzane

przez  Organizatora  w  celu  wykonania  obowiązków  związanych  z  przygotowaniem  

i  przeprowadzeniem  konkursu,  w  tym także  publikacją  listy  osób  zakwalifikowanych  do

udziału w konkursie. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).



5. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. 

6.  Organizatorzy  nie  pokrywają  kosztów  podróży  i  pobytu  w  miejscu  przeprowadzenia

konkursu.

7.  Przystąpienie  do  konkursu  równoznaczne  jest  z  potwierdzeniem  znajomości  i  pełnej

akceptacji niniejszego regulaminu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed dniem wskazanym w § 6

ust. 1 niniejszego regulaminu. 

9.  W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym  regulaminie  decyzje  podejmuje  Komisja

konkursowa.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


