
REGULAMIN KONKURSU  

„Radca mój prawny wybawca"" 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie (adres: Konrada Wallenroda 2E, 20-

400 Lublin). 

II. CEL KONKURSU 

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci oraz rozwój umiejętności artystycznych/plastycznych/technicznych. 

2. Promocja działań na rzecz zawodu radcy prawnego i promocja Dnia Radcy Prawnego. 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs trwa od dnia 1.12.2022 roku do dnia 17.12.2022 roku i jest podzielony na dwa etapy: 

I etap: nadsyłanie prac 1-8.12.2022 r. 

II etap: głosowanie do nagrody publiczności 9-17.12.2022 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 18.12.2022 r. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5-12 lat, prace oceniane będą w dwóch kategoriach 

wiekowych (I kategoria: 5-8 lat, II kategoria 9-12 lat) 

4. Tematem przewodnim prac plastycznych/technicznych/filmowych jest zagadnienie „radca prawny - oczami 

dziecka" 

5. Technika i format prac plastycznych/technicznych jest dowolny, lecz prace nie mogą przekraczać formatu 

A4. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

7. Praca plastyczna/techniczna musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika. 

8. Do wiadomości e-mail, w której zostanie nadesłana praca plastyczna, należy załączyć (w formie skanu) 

podpisaną ZGODĘ rodzica/opiekuna na prezentowanie i rozpowszechnianie prac artystycznych dzieci (w tym ich 

wizerunku jeżeli jest uwidoczniony) oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego Konkursu artystycznego „Radca 

mój prawny wybawca” (Załącznik nr 1), podpisane OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna o zapoznaniu się klauzulą 

informacyjną (Załącznik nr 1). 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

Pracę plastyczną/techniczną/film należy przesłać do dnia 8.12.2022 roku – do północy (liczy się data wpłynięcia 

pracy na podany adres email Organizatora) w formie skanu lub zdjęcia (format jpg, max. 20 mb, rozdzielczość 

min. 300 DPI, film w formacie mp4) na adres e-mail organizatora: promocja@oirp.lublin.pl. W temacie 

wiadomości e-mail wpisać należy: „konkurs plastyczny" z podaniem imienia i nazwiska autora pracy plastycznej, 

natomiast w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 

telefon kontaktowy rodzica/opiekuna, adres mailowy rodzica/opiekuna. Praca plastyczna winna stanowić 

załącznik do wiadomości e-mail. 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1) Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a. Nagrody OIRP w Lublinie za miejsca I-III, oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych 

b. Nagroda publiczności 

2) Nagrody OIRP w Lublinie przyznane zostaną przez Jury w składzie Komisji do spraw wizerunku radcy 

prawnego oraz Dziekana Rady OIRP w Lublinie Arkadiusza Berezy. Wyłonione przez Jury prace zostaną 

udostępnione na stronie internetowej (fanpage) Organizatora w dniu 18.12.2022 roku. 

3) Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność jak również zgodność z tematem 

przewodnim konkursu. 

4) Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury oraz nie 



zostaną wystawione w kategorii Nagroda publiczności. 

5) Niedołączenie do pracy kompletu podpisanych załączników uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

6) Dla laureatów miejsc I-III z poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

7) Nagroda Publiczności przyznana zostanie jednemu Uczestnikowi w każdej z kategorii wiekowych, który 

uzyska największą liczbę polubień pod swoją pracą, umieszczoną na oficjalnym funpage OIRP w Lublinie na 

portalu społecznościowym Facebook, do dnia 17.12.2022 godzina 15.00 

8) Prace wszystkich uczestników, zostaną opublikowane na oficjalnym funpage OIRP w Lublinie na portalu 

społecznościowym Facebook, dnia 9.12.2022 r. godzina 12.00. Opublikowanie prac równoznaczne jest z 

rozpoczęciem zbierania polubień dla nagrody w kategorii Nagroda Publiczności 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 18.12.2022 roku. Dane laureatów i ich prace zamieszczone 

zostaną na stronie internetowej Organizatora, oraz na jego fanpage w portalu społecznościowym Facebook. 

2. Laureaci o zajętym miejscu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną, a nagrody zostaną 

wysłane pod wskazany adres. 

VII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Na konkurs mogą być przesłane jedynie prace samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również 

za naruszenie dóbr osobistych innych osób. 

2. Zgłaszając się do uczestnictwa w konkursie, Uczestnik oświadcza i tym samym potwierdza, że zgłoszona 

przez niego praca plastyczna jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i 

osobiste. 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym 

momencie trwania konkursu. 

2. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się ̨z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy w celu udziału w konkursie wyrażają ̨ zgodę ̨ na przetwarzanie dobrowolnie 

podanych/udostępnionych przez nich samych danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Zgoda dotyczy 

zakresu danych niezbędnych do udziału w konkursie. 

4. Interpretacja i wykładnia niniejszego regulaminu stanowi wyłączną gestię Organizatora. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować ́się z Administratorem 

pod adresem e-mail: promocja@oirp.lublin.pl  

3. Dane osobowe będą ̨ przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed roszczeniami powstałymi na tle przeprowadzenia konkursu 

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: 

„RODO”).  

4. Dane zostały zebrane przez zgłoszenia przez pocztę ̨ e-mail. 3. Przetwarzane kategorie danych 

osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Uczestników (lub zostały 

przekazane w imieniu Uczestnika), w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe.  

5. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich 

przeniesienia. 

6.  Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 



przenoszenia danych. W tym celu, Uczestnicy są proszeni o kontakt z Administratorem.  

7. Żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z 

uczestnictwa w Konkursie i może spowodować usunięcie wszystkich dotychczas zapisanych w Konkursie danych 

i wyników.  

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Uczestnika 

danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Brak podania tych danych uniemożliwi 

Uczestnikowi udział w Konkursie.  

9. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku przekazania danych osobowych przez Uczestnika, które nie dotyczą Uczestnika 

bezpośrednio lub wprowadzenia danych osobowych Uczestnika przez osobę ̨trzecią, Uczestnik lub osoba trzecia 

zobowiązuje się w imieniu Organizatora dopełnić ́wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z 

powyższymi punktami.  

11. W przypadku udzielenia przez Uczestników odrębnych zgód, dane Uczestników będą mogły zostać 

przekazane innym podmiotom w zakresie i na zasadach określonych tymi zgodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Radca mój prawny wybawca” 



 

 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 

 

 

 

W y r a ż a m     z g o d ę     n a      udział ............................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) w Ogólnopolskim konkursie „Radca mój prawny wybawca", którego Organizatorem jest 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie (adres: Konrada Wallenroda 2E, 20-400 Lublin). 

 

 

Niniejszym oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze 

mnie oraz zebranych w trakcie trwania konkursu danych osobowych dziecka w celach uczestnictwa w konkursie 

w tym wypełnienia postanowień Regulaminu. Zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu 

danych oraz z prawami jakie przysługują osobie której przetwarzanie dotyczy na mocy 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). 

……………………………………………………………… 

Podpis rodziców/opiekuna prawnego 


