Regulamin konkursu
„Znaj swoje prawa”

§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Nauk Prawnych 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 Jego Magnificencji Rektora 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 Katarzyna Dębińska-Domagała,
2) dr Krzysztof Dobieżyński,
3) dr Małgorzata Ganczar,
4) dr Jacek Trzewik.
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 ponadpodstawowych.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych
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 na adres
Organizatora (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin) lub pocztą elektroniczną na adres
mailowy wppkia@kul.pl, 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 30 kwietnia 2020 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 Nauk

Prawnych

KUL

w

zakładce

aktualności

(https://www.kul.pl/wydzial-prawa-prawa-

kanonicznego-i-administracji,15.html).
3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
§6
Przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 22 maja 2020 r. w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Godzina i sala zostaną podane na stronie internetowej
Organizatora

–

Instytut

Nauk

Prawnych

KUL

w

zakładce

aktualności

(https://www.kul.pl/wydzial-prawa-prawa-kanonicznego-i-administracji,15.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 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 287 ze zm.) – cały akt prawny;



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1145 ze zm.) – wskazane niżej regulacje:
Księga trzecia: Zobowiązania, Tytuły: III (art. 3851-3853) i XI (art. 556-581);



Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) – wskazane niżej regulacje:
Działy: III A, IV i V (art. 23a-46).

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, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Organizatora.
§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
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Katolicki
Uniwersytet Lubelska Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, przy Al. Racławickich 14, 20 –
950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl numer telefonu: 81 445 41 01, reprezentowany przez
Rektora. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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. Administrator powołał inspektora ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer
telefonu: 81 445 32 30).
3. Dane osobowe uczestników i laureatów konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu. Przetwarzanie danych w postaci wizerunku odbywać się będzie
na podstawie Państwa zgody.
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 treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

przenoszenia

danych,

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

na

podstawie

uzasadnionego interesu Administratora danych.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia 2016/679.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
§9
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 (https://www.kul.pl/
wydzial-prawa-prawa-kanonicznego-i-administracji,15.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

(https://www.kul.pl/wydzial-prawa-prawa-kanonicznego-i-

administracji,15.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 z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 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.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia udziału w VI edycji konkursu pn. "Znaj swoje prawa"
Imię i nazwisko
Adres domowy
Numer telefonu (kontaktowy)
E-mail
Nazwa szkoły

Adres szkoły

Numer telefonu do szkoły,
e-mail
Klasa
Maturzysta 2020

TAK

NIE

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
szkolnego
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem Konkursu”.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w związku z udziałem w
konkursie „Znaj swoje prawa”.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelska Jana Pawła II z
siedzibą w Lublinie, przy Al. Racławickich 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl numer
telefonu: 81 445 41 01, reprezentowany przez Rektora. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w
celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest
Państwa zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo
wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane nie będą
przekazywane do państw trzecich.

……………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)

