Regulamin konkursu na esej o prawach i wolnościach obywatela pt.:
„Najważniejsze prawo obywatelskie – uzasadnij swój wybór”
organizowany przez Caritas Archidiecezji Białostockiej
pod patronatem Starosty Powiatu Białostockiego

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie na esej
o prawach i wolnościach obywatela pt.: „Najważniejsze prawo obywatelskie – uzasadnij swój
wybór”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki
nagradzania zwycięzców.
2. Konkurs organizowany jest w ramach edukacji prawnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji świadczonej przez Caritas
Archidiecezji Białostockiej na terenie powiatu białostockiego.
3. Organizatorem konkursu na esej o prawach i wolnościach obywatela pt.: ”Najważniejsze prawo
obywatelskie – uzasadnij swój wybór” jest Caritas Archidiecezji Białostockiej zwany dalej
„Organizatorem”.
4. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej uczniów oraz zachęcanie
do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy w zakresie
prawa jak również propagowanie wśród uczniów praktycznego podejścia do prawa.
5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
6. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie
postanowienia zawarte w Regulaminie.

§ 2. Przedmiot i warunki konkursu.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu białostockiego.
2. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace pisemne inspirowane dostępnymi obserwacjami i
informacjami na temat wskazany w tytule. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane
samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.
3. Złożona praca powinna posiadać objętość maksymalnie do 4 stron formatu A4, napisana czcionką Times
New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5 w formacie pdf.
4. Prace nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 2 i 3 zostaną wykluczone z konkursu i
nie będą oceniane.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2021 r. na adres poczty
elektronicznej: konkurs.prawaobywatelskie@gmail.com ze wskazaniem w tytule wiadomości imienia i
nazwiska uczestnika oraz szkoły, do której uczęszcza uczestnik.
6. Do pracy konkursowej uczestnik powinien dołączyć podpisane skany oświadczeń, których treść
zawierają załączniki do niniejszego Regulaminu, tj.
a) Załącznik nr 1 – Dane uczestnika,
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu,
c) Załącznik nr 3 – Klauzula RODO.

7. W przypadku uczestników pełnoletnich oświadczenia wskazane w ust. 6 powinny być podpisane przez
samych uczestników, natomiast w przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenia wskazane w
ust. 6 powinny zostać podpisane przez jednego z rodziców, bądź przez opiekuna prawnego.
8. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w
Konkursie oraz ewentualnej nagrody.

§ 3. Ocena prac konkursowych. Wybór zwycięzców.
1. Oceny prac konkursowych będzie dokonywała komisja konkursowa składająca się z dwóch
przedstawicieli Organizatora. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
2. W kryteriach oceny prac zostaną uwzględnione:
a) zgodność pracy z tematem konkursu,
b) trafność i logika w zakresie prezentowanej argumentacji,
c) merytoryczna poprawność,
d) samodzielność,
e) oryginalność,
f) styl i gramatyka.
3. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace złożone w konkursie.
4. W przypadku gdyby nie udało się wyłonić trzech zwycięzców najlepszych prac, Organizator zastrzega
sobie prawo do nagrodzenia mniejszej ilości uczestników.
5. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.
6. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną oraz nagrody nie
podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione
na osobę trzecią.
7. Dodatkowo praca uczestnika, która zwycięży w Konkursie tj. zajmie I miejsce, zostanie
opublikowana ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika, wieku oraz nazwy szkoły w
informatorze prawniczym wydawanym w ramach edukacji prawnej punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji świadczonej przez
Caritas Archidiecezji Białostockiej na terenie powiatu białostockiego.
§ 4. Ochrona danych osobowych.
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu w
następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty
elektronicznej, nr telefonu.
2. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie odbywało się w oparciu o przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzenia o ochronie danych), w
dalszej części jako RODO.
3. Administratorem danych (w rozumieniu art. 4 RODO) przekazanych przez uczestników jest
Organizator.
4. Dane Osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników za pośrednictwem przygotowanego
przez Organizatora formularza będą przez niego przetwarzane w celu koordynacji i obsługi działań
związanych z przeprowadzanym Konkursem (w tym w szczególności w celu przekazania nagrody dla
zwycięzcy oraz poinformowaniu zwycięzców o wygranej).
5. Przekazanie Danych Osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny,
jednak w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przydzielenie nagrody.

6. Uczestnik, bądź w przypadku uczestnika niepełnoletniego – rodzic, bądź opiekun prawny wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Danych Osobowych w powyżej wskazanym zakresie i
celu, na podstawie oświadczenia woli o treści wskazanej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody o której mowa powyżej, są warunkiem
uczestnictwa w Konkursie.
7. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Organizatora (w tym
w szczególności o uprawnieniach przysługujących uczestnikowi w zakresie jego Danych Osobowych)
są zawarte w Załączniku nr 3 – Klauzuli RODO.
§5 Postanowienia końcowe.
1. Złożenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z
załącznikami.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową o zajętym miejscu oraz
terminie i miejscu wręczenia nagród.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez uczestnika
błędnych, bądź nieaktualnych danych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
6. Złożone w Konkursie prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu na każdym etapie Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
DANE OSOBOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:_______________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA: _________________________________________________________
DATA URODZENIA:____________________________________________________________
ADRES E-MAIL:_______________________________________________________________
NR TELEFONU:_______________________________________________________________
NAZWA SZKOŁY:______________________________________________________________
KLASA:______________________________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu
Ja niżej podpisany/a
___________________________________________________________________________
(czytelnie imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie)
jako autor pracy konkursowej/przedstawiciel ustawowy* mojego dziecka/podopiecznego*
będącego autorem pracy konkursowej
___________________________________________________________________________
(czytelnie imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, będącego autorem pracy)
dalej określanej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu na esej pt.: „Najważniejsze prawo
obywatelskie – uzasadnij swój wybór” organizowanego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej
(zwanego Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych
praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora — Caritas Archidiecezji Białostockiej — autorskie
prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu
poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a
Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na
rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez
Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach
eksploatacji:
a)
wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach
optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b)
wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworu, najem lub użyczenie
oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwór bez ograniczeń przedmiotowych,
terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c)
wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów
przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e)
wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie
wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
Upoważniam również do
rozpowszechniania utworu.

wykonywania

nadzoru

autorskiego

i

anonimowego

Oświadczam ponadto, że utwór jest mojego autorstwa /autorstwa mojego
dziecka/podopiecznego* i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych
praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób
trzecich.

_____________________________________________________
Data i podpis autora/przedstawiciela ustawowego autora utworu*

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
Klauzula RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Białostockiej z
siedzibą przy ul. Warszawskiej 32, 15-077 Białystok. Kontakt z Administratorem możliwy
jest w następujący sposób:
a. pisemnie na adres siedziby Administratora,
b. za pomocą poczty elektronicznej: bialystok@caritas.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z udziałem w konkursie na esej o prawach
i wolnościach obywatela pt.: „Najważniejsze prawo obywatelskie – uzasadnij swój
wybór” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu
białostockiego, w szczególności zgłoszenia uczestnictwa, udziału w konkursie,
wykorzystania prac wyłonionych w drodze konkursu, publikacji wyników, odbioru
przyznanych nagród, udostępnienia wizerunku, publikacji relacji z wydarzenia na
stronie internetowej, prasie oraz radiu.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na
podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w
szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku
przechowywania, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego
dotyczą.
8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
__________________________________
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data)

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej
________________________________ (imię i nazwisko dziecka), której jestem prawną
opiekunką/ prawnym opiekunem.
___________________________________________
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data)
* wybrać właściwe

