
 

Regulamin konkursu rysunkowego „Jak wyobrażam sobie korzystanie z pomocy radcy prawnego i jego pracę?” 
 
1. Organizatorem (dalej jako: Organizator) konkursu rysunkowego (dalej jako: Konkurs) jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, ul. Kościuszki 

223c, 40-600 Katowice. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-III w publicznych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego 

Związku Metropolitarnego – Metropolii Śląskiej tj. Bytomia, Chorzowa Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, 

Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów i Zabrza. 

3. Informacja o konkursie jest powszechnie dostępna na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora. W celu rozpropagowania Konkursu, 

Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego pisemnego poinformowania o nim wybranych przez siebie placówek. 

4. Celem Konkursu jest szeroko pojęta promocja korzystania z pomocy radców prawnych, podniesienie świadomości społecznej istnienia zawodu radcy 

prawnego oraz edukacja prawna poprzez zwrócenie uwagi na istnienie zjawiska prawa i zawodu radcy prawnego oraz zainteresowanie tą tematyką. 

5. Organizator nie zapewnia materiałów edukacyjnych służących przygotowaniu do wzięcia udziału w Konkursie, gdyż celem i założeniem Konkursu jest 

samodzielne dotarcie uczestników do niezbędnej wiedzy przy pomocy nauczycieli i rodziców lub opiekunów. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie określonym niniejszym regulaminem, nadesłać na adres Organizatora pracę ilustrującą odpowiedź na 

pytanie będące zarazem tematem Konkursu, tj. „Jak wyobrażam sobie korzystanie z pomocy radcy prawnego i jego pracę ?”. 

7. Praca powinna być wykonana w dowolnym formacie oraz dowolną techniką. Na odwrocie praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz 

wskazywać dane placówki edukacyjnej. Jedna placówka może przesłać nieograniczoną liczbę prac, z tym że każdy uczestnik może przesłać tylko jedną 

pracę. 

8. Organizator poprzez powołaną przez siebie Komisję Konkursową dokonuje wyboru prac, które najtrafniej w jej ocenie ilustrują odpowiedź na pytanie 

będące zarazem tematem Konkursu. Dodatkowo oceniane będą walory estetyczne pracy oraz pomysłowość uczestnika. 

9. Konkurs trwa od 24 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. i przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 od 24 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. – przyjmowanie prac (decyduje data stempla) 

 od 2 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2018 r. – prace Komisji Konkursowej 

 15 stycznia 2018 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora 

10. Prace nie zostaną odesłane do uczestników. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę opiekunów prawnych uczestnika na publikacje jego pracy, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz akceptację niniejszego regulaminu. Wzięcie  udziału w konkursie i przesłanie pracy oznacza wyrażenie 

niedowołanej zgody na przeniesienie własności egzemplarza pracy i przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych prac na wszelkich polach 

eksploatacji znanych z chwilą jej odbioru przez Organizatora, na co opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę. W szczególności  Organizator 

zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych lub wszystkich prac. Przejście prawa własności egzemplarza pracy i praw autorskich majątkowych następuje 

nieodpłatnie. 

11. Komisja Konkursowa wskaże uczestników, którzy będą laureatami pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Komisja Konkursowa może również 

przyznawać wyróżnienia. 

12. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają pisemne dyplomy wysyłane na adres szkoły.  

13. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe wysyłane na adres szkoły.  

14. Laureaci mogą zostać zaproszeni wraz z opiekunami prawnymi i nauczycielami do odbioru nagród w siedzibie OIRP Katowice, jak również dyplomy i 

nagrody te może wręczyć przedstawiciel Organizatora w szkołach bezpośrednio uczestnikom. O wyborze jednej z tych form decyduje Organizator i 

informuje po ogłoszeniu wyników szkoły laureatów w celu uzgodnienia szczegółów. 

15. Prace Laureatów i wyróżnione będą publikowane na oficjalnej stronie Organizatora i innych stronach przez niego zarządzanych przez określony przez 

Organizatora czas. 

16. Prace należy przesyłać na adres Organizatora w utwardzonych kopertach o odpowiednim dla danej pracy formacie z jednoczesnym dopiskiem 

„KONKURS”. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 


