
 

 

 

 

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych województwa lubuskiego 

- Regulamin konkursu - 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie (zwany dalej: „Konkursem”) jest organizowany w celu 

podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką prawną.  

2. W ramach konkursu uczestnicy rozwiązują quiz wiedzy o prawie składający się z 20 pytań 

testowych zamkniętych. 

3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskie CIVIS SUM  

z siedzibą przy al. Niepodległości 7a/2, 65-048 w Zielonej Górze (dalej: „Organizator”).  

4. Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu 

zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.  

5. W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni również laureaci szczebli powiatowych: 

gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, 

świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz Miasta Zielona Góra.  

6. Konkurs na szczeblach poszczególnych powiatów jest organizowany w ramach realizowanych 

przez Organizatora działań z zakresu edukacji prawnej, w tym:  

− etap powiatowy na obszarze powiatu gorzowskiego – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych przez Powiat Gorzowski pn. „Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 

powiatu gorzowskiego w 2022 r." oraz „Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu 

gorzowskiego w 2022 r.",  

− etap powiatowy na obszarze powiatu krośnieńskiego – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Krośnieński  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie krośnieńskim  

w 2022 r.”,  

− etap powiatowy na obszarze powiatu międzyrzeckiego – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Międzyrzecki  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie międzyrzeckim  

w 2022 r.” 

− etap powiatowy na obszarze powiatu nowosolskiego – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Nowosolski  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie nowosolskim  

w 2022 r.”,  

− etap powiatowy na obszarze powiatu słubickiego – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Słubicki pn. „Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 

mediacji oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie słubickim w 2022 r.”, 



 

  

 

 

− etap powiatowy na obszarze powiatu sulęcińskiego – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Sulęciński  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie sulęcińskim w 2022 

r.”,  

− etap powiatowy na obszarze powiatu świebodzińskiego – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Świebodziński  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie świebodzińskim  

w 2022 r.”,  

− etap powiatowy na obszarze powiatu zielonogórskiego – jest realizowany przez Organizatora 

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Zielonogórski  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu 

zielonogórskiego w 2022 r.”,  

− etap powiatowy na obszarze powiatu żagańskiego – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadań publicznych powierzonych przez Powiat Żagański pn. „Prowadzenie 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2022 r.” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu 

żagańskiego w 2022 r.” 

− etap powiatowy na obszarze powiatu żarskiego – jest realizowany przez Organizatora w ramach 

realizacji zadania publicznego powierzonego przez Powiat Żarski pn. „Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja 

zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2022 r.”,  

− etap powiatowy na obszarze Miasta Zielona Góra – jest realizowany przez Organizatora  

w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Miasto Zielona Góra  

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta 

Zielona Góra w 2022 r.”. 

 

II. UCZESTNICY I ZGŁASZANIE UDZIAŁU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych województwa lubuskiego (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych,  

dla dorosłych itp.).  

2. Przystąpienie do rozwiązywania quizu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.  

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie maila na adres: edukacja-prawna@civis-

sum.org.pl, w którym osoba zgłaszająca wskaże: imię i nazwisko uczestnika, jego adres zamieszkania 

oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza. Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane 

Oświadczenie/kartę zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, 

która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.  

 

 



 

 

 

 

4. Tylko osoby zgłoszone do Konkursu w terminie do 28 listopada 2022 r. otrzymają link do rozwiązania 

quizu. Mail z linkiem zostanie przesłany na adres, z którego dokonano zgłoszenia do konkursu w terminie 

do dnia 2 grudnia 2022 r. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie Organizatora, członkowie ich rodzin oraz 

pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu  

i prowadzeniu Konkursu.  

6. Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa  

w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia  

i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.  

 

III. TERMIN PRZEPROWADZENIA QUIZU WIEDZY 

1. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 5-6 grudnia 2022 r. 

2. Link do strony z Quizem będzie przesłany uczestnikom na adres mailowy podany  

w oświadczeniu/karcie zgłoszenia do dnia 2 grudnia 2022 r. 

3. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 5 grudnia 2022 r. od godz. 9:00 do 6 grudnia 2022 r. 

do godz. 17:00. 

4. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko raz. 

6. Po zakończeniu quizu link przestanie być aktywny. 

7. Uczestnik ma 2 godziny na rozwiązanie quizu. Po upływie 2 godzin quiz zostanie zamknięty. 

 

IV. OCENA QUIZU I NAGRODY 

1. Laureatów Konkursu wybierze jury złożone z członków Organizatora.  

2. W ocenie quizu jury będzie uwzględniać między innymi zgodność odpowiedzi z celami Konkursu.  

Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.  

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilkoro uczestników konkursu, w celu 

wyłonienia zwycięzcy decydować będzie czas zakończenia Quizu wiedzy. 

4. Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego 

Konkursu Wiedzy o Prawie 2022 oraz dyplomy.  

5. Oprócz laureatów konkursu wojewódzkiego, jury dodatkowo wyłoni laureatów Konkursu na szczeblach 

powiatowych z obszaru powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, 

słubickiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz Miasta 

Zielona Góra.  

Wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego 

Konkursu Wiedzy o Prawie 2022 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.  

6. Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe m.in. drobny sprzęt elektroniczny.   

7. Organizatorowi przysługuje prawo do umieszczenia imion i nazwisk laureatów oraz nazw szkół,  

do których uczęszczają na stronach internetowych Organizatora www.civis-sum.org.pl, https://edukacja-

prawna.info.pl/ oraz na profilu Facebook Organizatora.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 23 grudnia 2022 r.  

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej https://edukacja-

prawna.info.pl/ oraz na profilu Facebook Organizatora.  

3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako 

zwycięzcy innego uczestnika Konkursu.  

 

V. DANE OSOBOWE 

1. Przesłanie maila wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa w punkcie II ust. 3 

Regulaminu na adres edukacja-prawna@civis-sum.org.pl jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

dana osobowe podane w oświadczeniu). Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM: - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych 

osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, 

zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych  

z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu; - w zakresie ochrony praw 

własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie 

uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień  

do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania 

tych praw.  

2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie.  

3. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Obywatelskie CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.  

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.  

5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi prawne, 

księgowe oraz informatyczne.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu https://edukacja-

prawna.info.pl/.  

2. Przesyłając zgłoszenie mailem na adres edukacja-prawna@civis-sum.org.pl, uczestnik potwierdza,  

że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany formuły Konkursu,  

a także prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny.  

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

  


