
 

 

Regulamin Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej 

realizowanego w ramach zadania publicznego z zakresu administracji rządowej pt. „Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

wraz z nieodpłatna mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu strzyżowskiego w 2022 r.” 

finansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Strzyżowskiego realizowanego przez Pasiekę 

– Fundację Rozwoju i Wsparcia, pod patronatem Starosty Powiatu Strzyżowskiego 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji, zwanej dalej „Konkursem”, jest  „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia 

(Fundacja Pasieka)  35-005 Rzeszów, ul. Kilińskiego 2.  zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest „Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – Sala sesyjna 

Rady Powiatu”. 

3. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół, na terenie których zorganizowane zostały warsztaty 

prawnicze: 

a) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, 

b) Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, 

c) Zespół Szkół w Czudcu. 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywane są w sekretariacie poszczególnych szkół 

i przesyłane na adres e-mailowy Fundacji Pasieka fundacjapasieka@gmail.com do dnia 12 maja 

2022 r. 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia. 

5.    Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

6.   Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne. 

 

§ 2 

Zasady konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w Starostwie 

Powiatowy w Strzyżowie, Sala Sesyjna Rady Powiatu, Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów. 

2. Konkurs ma formę pisemną. 

3. Poszczególne szkoły typują do uczestnictwa w konkursie 4  uczniów. Łączna liczba uczestników  

to 12 osób. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  tego samego dnia. 

5. W skład jury wchodzą prawnicy  spośród prawników Organizatora konkursu. 

6. Konkurs wygrywa osoba, która zdobędzie największa liczbę punktów. 

7. W razie równego wyniku dwóch lub więcej osób, nastąpi dogrywka. Zasady oceniania dogrywki 

są takie same  jak w ust. 8. 



8. Pytania konkursowe będą obejmowały zagadnienia poruszane na warsztatach oraz w przesłanej 

publikacji. 

9. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie, którzy przedstawili właściwie uzupełnioną i 

podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, 

 

§ 3 

Nagrody 

1. Nagrodami głównymi za pierwsze oraz drugie miejsce są „ opaski Mi band 5”. 

2. Pozostali uczestnicy otrzymują drobne nagrody rzeczowe. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na inną lub ekwiwalent pieniężny. 

4. Nagroda nie podlega opodatkowaniu. 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) 

wyłącznie na potrzeby konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród. Uczestnicy 

wyrażą zgodę na publikacje nazwiska oraz wizerunku zwycięzców na stronach internetowych szkół, 

organów prowadzących, mediów oraz na stronie Organizatora. 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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 („RODO”), informujemy że Administratorem danych osobowych uczestników 

jest "Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia ("Fundacja Pasieka"), której siedzibą jest Rzeszów, kod 

pocztowy 35-005, Pl. Kilińskiego 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000407341, o numerze NIP: 8133671045. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane 

osobom i podmiotom trzecim, bez ich uprzedniej zgody. 

 Administratorem danych jest Organizator Konkursu. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie opublikowane zostaną na stronie www.fundacjapsieka.pl i 

wchodzą w życie z chwilą publikacji. 

 

Załączniki:   Karta zgłoszenia uczestnika 


