
 

 

 

Regulamin Konkursu „OD MUNDURKA DO TOGI” 2020 / 2021 
 
 
I. Postanowienia ogólne  
  

1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki i przebieg Konkursu  
„OD MUNDURKA DO TOGI” („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Dawid & Partnerzy - Adwokaci       
i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana Kilińskiego 
nr 30 („Organizator”).  

3. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, w tym 
wiedzy o Konstytucji, kształtowanie świadomości prawnej młodzieży oraz 
umożliwienie im doskonalenia umiejętności samodzielnej pracy nad 
tekstem, poprawnego wypowiadania się oraz prezentacji.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
5. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem przed 

przystąpieniem do Konkursu.   
6. Koszt uczestnictwa w Konkursie:  

a. uczestnictwo jest bezpłatne,  
b. Organizator pokrywa koszty wewnętrzne - organizacji wszystkich 

etapów Konkursu, 
c. Organizator nie zwraca kosztów przejazdów i diet Uczestników. 

 
II. Zasady uczestnictwa  
  

1. W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas szkół średnich 
(„Uczestnik”).  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia kryteriów  
udziału w Konkursie poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów 
potwierdzających dane Uczestnika.   

3. Warunkiem zgłoszenia się do udziału w Konkursie jest poprawne 
wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej: http://dawidpartnerzy.com/konkurs, w 
terminie do 30 listopada 2020 roku. Po upływie tego terminu zgłoszenia 
nie będą przyjmowane.  
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4. Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik 
potwierdza prawdziwość informacji w nim zawartych. Podanie fałszywych 
informacji może stanowić podstawę do wykluczenia z udziału  
w Konkursie.  

5. Uczestnicy otrzymają e-mail zwrotny z informacją o zakwalifikowaniu się 
do Konkursu nie później niż do 2 grudnia 2020 r.  

 
III. Przebieg Konkursu  
  

1. Etap I. 
a. Etap I. Konkursu odbędzie się 7 grudnia 2020 r. w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie przy alei 
Tadeusza Kościuszki 8 o godzinie 11:00. 

b. Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 
pytań zamkniętych. Pytania zawierają 4 możliwe odpowiedzi, z których 
tylko jedna jest poprawna. 

c. Do kolejnego etapu przechodzi maksymalnie 15 osób z najwyższymi 
wynikami z etapu I. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku 
przez większą liczbę Uczestników, o zakwalifikowaniu do kolejnego 
etapu decydować będzie średnia ocen podana przez Uczestnika w 
formularzu zgłoszeniowym. Wyjątkowo Komisja może zwiększyć 
liczbę osób przechodzących do kolejnego etapu. 

d. Wyniki etapu I. zostaną podane na Fanpage’u Konkursu: 
https://www.facebook.com/Konkurs-Od-mundurka-do-togi-
337829566553508/ oraz na stronie internetowej: http://slowacki.net/ nie 
później niż do 14 grudnia 2020 r.  

e. Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają osoby,  
które wezmą udział w etapie II. Konkursu.  

f. Zalecana literatura oraz źródła wiedzy:  
∗ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),  
∗ podręczniki do przedmiotu wiedza o społeczeństwie dopuszczone  

do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
∗ wiedza oparta na ogólnych wiadomościach krajowych i 

zagranicznych. 
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2. Etap  II. 
a. Etap II. Konkursu odbędzie się dnia 25 stycznia 2021 r. w siedzibie   

Organizatora, tj. w Częstochowie przy ul. Jana Kilińskiego nr 30. O 
godzinach będziemy informować na Fanpage’u Konkursu: 
https://www.facebook.com/Konkurs-Od-mundurka-do-togi-
337829566553508/. 

b. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przedstawieniu Komisji 
Konkursowej rozwiązania udostępnionego wcześniej kazusu. 
Organizator przewiduje możliwość zadania dodatkowych pytań 
opartych na udostępnionym kazusie. Korzystanie z pomocy naukowych 
jest dozwolone, ale obniża końcową ocenę Uczestnika. Czas prezentacji 
rozwiązania to 15 minut. 

c. Kazus zostanie przesłany drogą elektroniczną osobom 
zakwalifikowanym do etapu II. Konkursu nie później niż do 28 grudnia 
2020 r.  

d. Do kolejnego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 
maksymalnie 8 osób, które uzyskają największą liczbę punktów w 
etapie II. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez 
większą liczbę Uczestników,  
o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie kolejno 
punktacja z poprzedniego etapu oraz średnia ocen podana przez 
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wyjątkowo Komisja może 
zwiększyć liczbę osób przechodzących do kolejnego etapu. 

e. Wyniki etapu II. zostaną podane na Fanpage’u Konkursu: 
https://www.facebook.com/Konkurs-Od-mundurka-do-togi-
337829566553508/ oraz na stronie internetowej: http://slowacki.net/w 
nie później niż do 1 lutego 2021 r.  

f. Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają osoby,  
które wezmą udział w etapie III. - Finale Konkursu.  

   
3. Etap III.  

a. Etap III. Konkursu - Finał - odbędzie się 1 marca 2021 r. w siedzibie   
Organizatora, tj. w Częstochowie przy ul. Jana Kilińskiego nr 30. O 
godzinach będziemy informować na Fanpage’u Konkursu: 
https://www.facebook.com/Konkurs-Od-mundurka-do-togi-
337829566553508/. 

b. Kazus zostanie przesłany drogą elektroniczną osobom 
zakwalifikowanym do etapu III. Konkursu nie później niż do 31 
stycznia 2020 r.  
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c. Zadanie finałowe polega na wystąpieniu przez Uczestnika w roli 
obrońcy albo oskarżyciela w trakcie symulacji rozprawy sądowej. Na 
podstawie udostępnionego wcześniej stanu faktycznego Uczestnik 
przygotuje i zaprezentuje ustnie, w swobodnej wypowiedzi swoje 
stanowisko oraz będzie bronić jego słuszności w trakcie wygłaszania 
mowy końcowej. 

 
IV. Nagrody  

  
1.  Przewidzianymi przez Organizatora nagrodami w Konkursie są:  

a. Nagroda główna za zajęcie I miejsca składająca się z:  
∗ nagrody pieniężnej w wysokości 500,- PLN;  
∗ rocznego kursu językowego w szkole ProfiLingua; 
∗ doradztwa zawodowego i pomocy w wyborze uczelni; 
∗ praktyk zawodowych w Kancelarii Dawid & Partnerzy - Adwokaci i 

Radcowie Prawni (dla studentów prawa - w dogodnym dla 
nagrodzonego terminie, po ukończeniu drugiego roku studiów); 

∗ wsparcia merytorycznego podczas studiów; 
∗ nagrody książkowej ufundowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck; 
∗ zaproszenia dla dwóch osób do teatru im. Adama Mickiewicza w 

Częstochowie; 
∗ biletu do Kina Studyjnego OKF Iluzja; 
∗ lekcji muzealnej w Domu Poezji - o życiu i twórczości Haliny 

Poświatowskiej opowiadał będzie brat poetki Zbigniew Myga; 
∗ produktu marki Emanuel Berg. 

 
b. Nagroda za zajęcie II miejsca składająca się z:  
∗ nagrody książkowej ufundowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck; 
∗ zaproszenia dla dwóch osób do teatru im. Adama Mickiewicza w 

Częstochowie;  
∗ biletu do Kina Studyjnego OKF Iluzja; 
∗ lekcji muzealnej w Domu Poezji - o życiu i twórczości Haliny 

Poświatowskiej opowiadał będzie brat poetki Zbigniew Myga; 
∗ produktu marki Emanuel Berg. 

 
 c. Nagroda za zajęcie III miejsca składająca się z:  

∗ nagrody książkowej ufundowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck; 
∗ zaproszenia dla dwóch osób do teatru im. Adama Mickiewicza w 

Częstochowie; 
∗ biletu do Kina Studyjnego OKF Iluzja; 
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∗ lekcji muzealnej w Domu Poezji - o życiu i twórczości Haliny 
Poświatowskiej opowiadał będzie brat poetki Zbigniew Myga; 

∗ produktu marki Emanuel Berg. 
2. Organizator Konkursu ponosi wszelkie koszty związane z nagrodami,  

w tym koszty podatkowe.   
3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranych nagród ex 

aequo.  
  
V. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 
  

1. Wszystkie spory w sprawach dotyczących Konkursu będą rozwiązywane 
przez Organizatora, a jego decyzje są w tym zakresie ostateczne.  

2.  Poprzez udział  
w Konkursie, w tym nadesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
przekazanych przez siebie danych osobowych (imienia, nazwiska, 
adresu e-mail, innych danych kontaktowych oraz wizerunku) w celu 
informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu w rozumieniu 
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) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji  
   i przeprowadzenia Konkursu. 
4. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  
 Konkursu i zwycięzcy Konkursu „Od mundurka do togi” jest Kancelaria 
 Dawid & Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w 
 Częstochowie (sekretariat@dawidpartnerzy.com, tel. +34 365 18 64). 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas organizowania i trwania 
Konkursu oraz przez okres 180 dni po wyłonieniu zwycięzcy. 
6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
7. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 
prawo do: 

a. sprostowania danych, 
b. usunięcia danych, 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
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d. przenoszenia danych, 
e. wniesienia sprzeciwu, 
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
 1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.   
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: 

http://dawidpartnerzy.com/konkurs. 
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim 
przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam 
sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny regulamin i wchodzi w życie od 
dnia następnego  
po dniu zamieszczenia.  

 4. Naruszenie zasad przewidzianych w regulaminie stanowi podstawę  
do dyskwalifikacji Uczestnika. Jeżeli powody dyskwalifikacji zaistniały 
przed zakończeniem Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo  
do dyskwalifikacji Uczestnika również po zakończeniu Konkursu.  


