
Regulamin 
Konkursu plastycznego OIRP we Wrocławiu w 2018 r. 

 
1. Celem konkursu jest edukacja prawna dzieci i młodzieży z obszaru województwa dolnośląskiego, przybliżenie 

specyfiki zawodu radcy prawnego oraz rozwój inwencji twórczej uczestników. 
2. Organizatorem Konkursu jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8,  

50-072 Wrocław, NIP: 6751042048. 
3. Temat Konkursu brzmi: „Z radcą prawnym bezpieczniej.” 
4. Konkurs odbywa się w terminie od 14 lutego 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r., zgodnie z następującym 

harmonogramem: 
1) od 14 lutego 2018 r. do 09 kwietnia 2018 r. – przyjmowanie prac (decyduje data stempla pocztowego), 
2) od 10 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. – prace Komisji, 
3) 16 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z obszaru woj. dolnośląskiego. 
6. Wyłoniona przez Organizatora Komisja konkursowa, ogłosi laureatów Konkursu w czterech kategoriach 

wiekowych: 
1) kategoria I: od 6 do 8 lat, 
2) kategoria II: od 9 do 11 lat, 
3) kategoria III: od 12 do 14 lat, 
4) kategoria IV: od 15 do 17 lat. 

7. Komisja ogłosi laureatów, przyznając im dyplomy i nagrody rzeczowe. Komisja jest uprawiona do przyznania 
wyróżnień specjalnych.  

8. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość w interpretacji tematu, walory artystyczne. 
9. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalna. 
10. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną. Prace 

przestrzenne nie będą brane pod uwagę. 
11. Prace konkursowe muszą być pracami wcześniej niepublikowanymi oraz nienagradzanymi, wykonanymi 

samodzielnie przez uczestnika. 
12. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową. 
13. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 
14. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
16. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest: czytelne podpisanie pracy na odwrocie imieniem i 

nazwiskiem uczestnika z podaniem jego wieku, adresu zamieszkania, nazwy i adresu szkoły, klasy oraz 
podpisanie imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna prawnego z podaniem numeru telefonu 
kontaktowego oraz przesłanie wraz z pracą, wypełnionego i podpisanego oświadczenia, wyrażającego 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

17. Prace można złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych we 
Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 

18. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane.  
19. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone w siedzibie OIRP we Wrocławiu lub przesłane pocztą. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac bez uiszczania honorariów autorskich. 

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę opiekunów prawnych uczestnika na publikowanie pracy 
plastycznej uczestnika, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz akceptację niniejszego regulaminu.  
Nieodpłatne publikacje dotyczą wydawnictw wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internetu. 

21. Dane osobowe uczestników konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego będą 
pozyskane oraz przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim. 

22. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej OIRP we Wrocławiu (www.oirp.wroclaw.pl) oraz w 
siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.  
24. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
25. Koordynator Konkursu: mec. Robert Staszewski, tel. 693-70-70-78, r.staszewski@gmail.com. 

 
 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego OIRP we Wrocławiu w 2018 r. 
 
Prosimy o akceptację poniższych warunków konkursu plastycznego, wypełnienie i podpisanie oświadczenia 
oraz dołączenie podpisanego dokumentu do pracy konkursowej uczestnika: 
 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 

1. Jestem rodzicem / opiekunem prawnym ................................................................................................................. 

       (imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

2. Zapoznałem/am się z treścią i akceptuję Regulaminu Konkursu plastycznego OIRP we Wrocławiu w 2018 r., 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych zostałem poinformowany, że 

administratorem podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz uczestnika Konkursu jest Okręgowa 

Izba Radców Prawnych we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Włodkowica8 oraz że dane te będą przetwarzane w 

celu realizacji konkursu plastycznego.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz uczestnika Konkursu 

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, a także na ich udostępnienie na stronie internetowej 

oraz w wydawnictwach OIRP we Wrocławiu w przypadku przyznania dziecku wyróżnienia specjalnego lub 

wyłonienia jako laureata Konkursu. 

5. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu 

prawidłowej realizacji wskazanego powyżej Konkursu plastycznego oraz że w każdej chwili mam prawo wglądu 

do danych osobowych moich oraz uczestnika Konkursu oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich 

usunięcia. 

 

 

 

............................................................................................................................ 

(miejscowość i data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


