REGULAMIN
ZAJĘĆ I ZAWODÓW WIEDZY PRAWNICZEJ
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
§1
Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Dyrektor” - Dyrektor Liceum,
2) „Eliminacje” - określone w Regulaminie eliminacje do Konkursu,
3) „Liceum" - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
4) „Komisje” - komisje określone w Regulaminie właściwe do przeprowadzenia Zawodów
5) „Konkurs” - konkurs określony w Regulaminie,
6) „Koordynator” - osobę upoważnioną przez Zarząd do kierowania przebiegiem Zajęć i Zawodów określonych w Regulaminie na wszystkich jego etapach,
7) „Matura” - egzamin maturalny zdawany przez uczniów liceów po jego zakończeniu, określony w przepisach o systemie oświaty; w zależności od kontekstu w rozumieniu ogólnym
albo w niektórych jego formach lub z niektórych przedmiotów,
8) „Nauczyciel” - nauczyciel Liceum lub właściwy pracownik szkoły; odpowiedni ze względu
na kontekst i cel danego postanowienia regulaminowego,
9) „Olimpiadzie” - Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie organizowaną dla uczniów szkół
średnich Olimpiadę Wiedzy o Prawie organizowaną dla uczniów szkół średnich albo obie
te olimpiady,
10) „Patron” - adwokat Wojciech Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą, podejmujący
się patronatu i sfinansowania nagród dla Laureatów konkursu na zasadach określonych w
Umowie Patronatu,
11) „Program” - inicjatywę organizowaną przez Stowarzyszenie obejmującą Zajęcia i Zawody,
wraz z ewentualnymi wydarzeniami towarzyszącymi, realizującymi cele określone w § 2,
12) „Regulamin” - niniejszy regulamin,
13) „Rodzic” - osoba wykonująca władze rodzicielską, opiekę lub kuratelę nad Uczestnikiem
nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych,
14) „Statut” - Statut Stowarzyszenia
15) „Stowarzyszenie” - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
16) „Szkoła” - Liceum,
17) "Uczeń" - ucznia Liceum,
18) „Uczestnik” - Uczeń, który został dopuszczony do udziału w Zawodach zgodnie z regulaminem,

19) „Umowa Patronatu” - umowa pomiędzy Stowarzyszeniem a Patronem dotycząca patronatu nad Zajęciami i Zawodami,
20) „Wiedza” - wiadomości i umiejętności wymagane od Uczestników Zawodów, wskazane w
§ 4,
21) „Zachowanie Niedozwolone” - każde zachowanie Uczestnika Zawodów, które:
a) stanowi wyraz niesamodzielności jego pracy lub w opinii rozsądnego obserwatora może stanowić taki wyraz; rozumie się przez to przede wszystkim korzystanie z niedozwolonych pomocy naukowych,
b) jest zawinione i utrudnia przebieg Zawodów lub stanowi wyraz niedostosowania
się do podanych Uczestnikom reguł przebiegu Zawodów,
c) polega się na kontaktowaniu się - w czasie Zawodów - z innymi osobami niż
członkowie Komisji Konkursowej,
d) polega na korzystaniu z jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego podczas Zawodów, a w szczególności z telefonu komórkowego lub komputera, chociażby korzystanie to nie
miało charakteru czynnego i ograniczało się tylko do wydawania przez urządzenie jakichkolwiek
dźwięków, komunikatów lub tym podobnych zdarzeń,
e) prowadzi do zapoznania się z treścią zadań przed tym, gdy Komisja Konkursowa
pozwoli Uczestnikom zapoznać się z ich treścią; w tym uzyskanie treści tych zadań przed odpowiednio Eliminacjami lub Konkursem,
f) jest przygotowaniem lub usiłowaniem zachowań określonych w pkt a-e,

22) „Zawodach” - Konkurs oraz poprzedzające go Eliminacje,
23) „Zajęcia” - fakultatywne zajęcia dodatkowe z wiedzy prawniczej organizowane przez Stowarzyszenie dla Uczniów,
24) "Zarząd" - Zarząd Stowarzyszenia.
2. Regulamin ma charakter organizacyjny i porządkuje relacje pomiędzy kandydatami na Uczestników i Uczestnikami a Stowarzyszeniem. Nie wiąże Patrona.
3. Rozbieżność pomiędzy znaczeniem terminów określonych w ust. 1 a ich znaczeniem określonym w Umowie Patronatu nie wpływa na obowiązywanie Regulaminu ani Umowy Patronatu;
przede wszystkim nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Stowarzyszenia
albo Patrona.

§2
Cele Programu
1. Program realizują przede wszystkim cele Stowarzyszenia określone w art. 5 oraz art. 6 pkt 2-6
i 10-12 Statutu.
2. Program ma na celu:

1) szerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu prawa, a także elementów innych nauk
społecznych w społeczności Liceum,
2) przygotowanie Uczniów do Olimpiad poprzez stworzenie możliwości praktycznego sprawdzenia wiadomości i umiejętności wymaganych podczas Olimpiad i Matury,
3) motywowanie Uczniów do poszerzania wiedzy i zdobywania kompetencji przydatnych w
karierze prawniczej,
4) promowanie Liceum, Stowarzyszenia oraz budowanie w społeczności członków Liceum
poczucia odpowiedzialności za Szkołę.
3. Program składa się z:
1) Zajęć,
2) Zawodów, które składają się z Eliminacji i Konkursu,
3) ewentualnych wydarzeń uzupełniających.
4. Podstawowym profitem jaki Uczestnicy oraz oraz osoby biorące udział w zajęciach otrzymują,
jest możliwość zdobycia wiadomości i umiejętności. Dodatkowe profity i nagrody określone w
Regulaminie - w tym dla Uczestników - mają charakter dodatkowy i uzupełniający oraz nie stanowią podstawy prawnej do kierowania względem Stowarzyszenia, Patrona lub Liceum jakichkolwiek roszczeń.
5. Wykorzystanie sal, infastruktury i personelu Liceum uzgadnia się z Dyrektorem.
§3
Koordynator
1. Koordynator sprawuje bieżącą pieczę nad realizacją Programu.
2. Koordynator:
1) powołuje wszystkie Komisje właściwe do przeprowadzenia Zawodów,
2) rozstrzyga wątpliwości dotyczące zasad udziału w Zajęciach oraz w Zawodach,
3) w razie powstania podczas Zawodów sytuacji wątpliwych lub nietypowej sytuacji, nieprzewidzianej w Regulaminie - dokonuje stosownego rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji w oparciu
o ogólne zasady wynikające z regulaminu, celów statutowych Stowarzyszenia i wartości promowanych przez Liceum,
4) kontroluje, a w razie niezgodności z prawem, Statutem, Regulaminem lub dobrymi
obyczajami - zmienia lub uchyla decyzje podjęte w toku realizacji Programu, w szczególności
przez Komisję Konkursową,
5) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi przez Zarząd na realizację programu.
3. Nadzór nad Koordynatorem sprawuje Zarząd i inne właściwe organy Stowarzyszenia zgodnie
ze Statutem.
§4
Wymagania merytoryczne wobec Uczestników Zawodów

1. Program merytoryczny Zawodów obejmuje wiadomości i umiejętności w zakresie:
1) podstawy programowej nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
w zakresie obowiązującym w liceum,
2) przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz społeczno-prawnych zagadnień z przedmiotu
historia obowiązujących na Maturze,
3) materiału obowiązującego uczestników Olimpiad,
4) materiału wykładanego na Zajęciach i wskazanego przez osoby prowadzące Zajęcia,
5) bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i prawnych,
6) lektury lub dodatkowego poszerzonego materiału - w zakresie określonym w obwieszczeniu Koordynatora, publikowanym i podawanym do wiadomości uczestników Zajęć najpóźniej
na 10 dni przed Eliminacjami oraz na 20 dni przed Konkursem.
2. Koordynator może uzupełnić wymagania, o których mowa w ust. 1.
§5
Komisja Konkursowa
1. Za merytoryczne przeprowadzenie Zawodów odpowiada Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą Koordynator i inne osoby, które on określi. Skład Komisji Konkursowej może ulegać
zmianie w każdym czasie.
2. Komisja Konkursowa przede wszystkim:
1) przygotowuje zadania przed każdym etapem Zawodów,
2) nadzoruje przebieg Eliminacji i Konkursu,
3) ocenia prace Uczestników Eliminacji i Konkursu,
4) wyklucza Uczestnika z Zawodów na każdym ich etapie, w razie stwierdzenia Zachowania
Niedozwolonego.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje odwołanie. Nie stoi to na przeszkodzie weryfikacji decyzji przez Koordynatora lub samą Komisję w razie stwierdzenia, że została
ona podjęta w oparciu o błędne przesłanki faktyczne.
§6
Warunki wstępne udziału w Zawodach
1. W Zawodach mogą wziąć udział Uczniowie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
2. Udział w Zawodach jest nieodpłatny.
3. Koordynator lub Komisja Konkursowa mogą nie dopuścić do udziału w Zawodach:
1) Uczniów, którzy już na etapie poprzedzającym Zawody dopuścili się Zachowania Niedozwolonego, a w szczególności przygotowali się do pracy niesamodzielnej lub do skorzystania z niedozwolonych pomocy naukowych,
2) podczas udziału w Zajęciach dopuścili się rażącego naruszenia porządku lub ich przebiegu,

3) Uczniów, którzy otrzymali podczas nauki w Liceum niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z
wiedzy o społeczeństwie,
4) umyślnie działali na szkodę Stowarzyszenia lub Patrona,
5) Uczestnika, który nie jest w stanie wykazać swojej tożsamości stosownym dokumentem.
4. Zastrzega się, że stwierdzenie Zachowania Niedozwolonego może być podstawą niedopuszczenia Uczestnika do udziału w kolejnych edycjach Zawodów i tym podobnych inicjatyw, jeżeli
takie się odbędą.
5. Warunkiem udziału w Zawodach jest przestrzeganie Regulaminu i przestrzeganie - podczas
przebiegu Zawodów - instrukcji udzielonych przez członków Komisji Konkursowej oraz inne właściwe osoby.
6. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby wszyscy zainteresowani Uczniowie mogli wziąć
udział w Eliminacjach. Jeżeli jednak udział wszystkich zainteresowanych Uczniów będzie - ze
względu na ich wysoką ilość - niemożliwy, pierwszeństwo udziału w Eliminacjach mają kolejno
następujące osoby:
1) osoby uczestniczące w Zajęciach, a przede wszystkim osoby uczestniczące w nich regularnie i aktywnie,
2) uczestnicy etapów okręgowych Olimpiad, którzy uprzednio się zarejestrują lub zgłoszą jeżeli taka rejestracja lub zgłoszenia będą przewidziane,
3) osoby, które uprzednio się zarejestrują lub zgłoszą - jeżeli taka rejestracja lub zgłoszenia
będą przewidziane,
3) uczestnicy etapów okręgowych Olimpiad,
5) uczniowie klas z rozszerzonym zakresem nauczania wiedzy o społeczeństwie.
§7
Eliminacje
1. Termin Eliminacji określa Koordynator po uzgodnieniu z Dyrektorem i podaje do wiadomości
na Zajęciach oraz w inny sposób, który uzna za właściwy.
2. Eliminacje polegają na rozwiązaniu przez Uczestników sprawdzianu z Wiedzy trwającego 60
minut.
3. Sprawdzian obejmuje zadania, z których można uzyskać łącznie 60 punktów. Są to zadania
testowe i inne zadania zakładające krótką odpowiedź Uczestników.
4. Odpowiedzi na sprawdzianie powinny być udzielane w sposób jasny, a zmiany udzielonych
odpowiedzi zaznaczane w sposób niewątpliwy. Dodatkowe informacje dotyczące technicznego przebiegu Eliminacji i sposobu rozwiązywania zadań oraz zamieszczania odpowiedzi, zamieszczone na arkuszu konkursowym lub podane Uczestnikom przez Koordynatora lub Komisję Konkursową są wiążące a ich nieprzestrzeganie może skutkować nieprzyznaniem punktów za wadliwie udzielone odpowiedzi.

5. W razie stwierdzenia Zachowania Niedozwolonego Komisja Konkursowa lub jej odpowiedni
przedstawiciel dyskwalifikują Uczestnika. To samo stosuje się w razie stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas jej sprawdzania.
6. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa. W dniu określonym przez Koordynatora można
dokonać wglądu do prac i zgłosić ewentualne uwagi Komisji Konkursowej.
7. W razie stwierdzenia nawet nieudolnej próby zmiany jakiejkolwiek informacji zawartej w arkuszu albo innej, nieuczciwej próby wpłynięcia na wynik Eliminacji podczas wglądu do prac,
Komisja Konkursowa lub Koordynator dyskwalifikują Uczestnika bez względu na uzyskany
przez niego wynik.
8. Po rozpatrzeniu uwag, o których mowa w ust. 5, Komisja Konkursowa ustala ostateczny wynik
prac.
§8
Podanie wyników Eliminacji do wiadomości oraz kwalifikacja do Konkursu
1. Uczestnik otrzymuje informacje o swoim wyniku w trybie § 7 ust. 5, jeżeli się stawi. Warunkiem
ogłoszenia wyników Eliminacji i kwalifikacji do Konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Termin dostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określa Koordynator.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 ogłasza się listę z wynikami Uczestników Eliminacji,
powiadamia o niej Nauczycieli i określa listę osób zakwalifikowanych do Konkursu. Osoby,
które nie dostarczyły oświadczenia określonego w ust. 1 pomija się. Lista może być ogłoszona
publicznie, przede wszystkim do wiadomości społeczności Liceum.
4. Do Konkursu kwalifikuje się dziesięciu Uczestników Eliminacji, którzy otrzymali w nich najwyższy wynik. Jeżeli liczba uczestników Eliminacji była mniejsza niż piętnaście osób, Koordynator
lub Komisja Konkursowa mogą zmniejszyć liczbę Uczestników Konkursu, nie mniej jednak niż
do pięciu osób.
5. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska ten sam wynik (ex aequo), uzyskują oni to samo miejsce.
Jeżeli przypadek ten dotyczy ostatniego miejsca kwalifikującego się do Konkursu, do Konkursu kwalifikują się wszyscy Uczestnicy z ostatnim wynikiem.
§9
Konkurs
1. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Eliminacji, którzy zakwalifikowali się do Konkursu i
spełnili wymogi określone w § 8.
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie od dwóch do czterech osób w dniu
ustalonym przez Koordynatora i podanym do wiadomości Uczestników.
3. Przepisy § 6 ust. 2; 3 pkt 1-2 lub 4-5; 4 -6 oraz § 7 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio do Konkursu.

4. Konkurs polega na odpowiedzi ustnej na trzy pytania wylosowane przez Uczestnika spośród
zestawów pytań uprzednio przygotowanych przez Komisję Konkursową.
5. Oczekiwany czas odpowiedzi na zestaw pytań wynosi około 10 minut. W razie rażącego przekroczenia tego czasu lub rażąco wydłużającej się odpowiedzi na jedno z pytań albo popełnienia rażącego błędu merytorycznego, Komisja może skrócić odpowiedź na dane pytanie lub
zakończyć odpowiedź Uczestnika.
6. Po wylosowaniu zestawu pytań i przed udzieleniem odpowiedzi Uczestnik ma czas na przygotowanie się do odpowiedni. Wynosi on około 10 minut i jest realizowany podczas odpowiedzi
poprzedniego Uczestnika.
7. Przygotowując się do odpowiedzi Uczestnik może robić własnoręczne notatki papierowe. Zabrania się jakichkolwiek Zachowań Niedozwolonych.
§ 10
Ocena odpowiedzi w Konkursie
1. Oceny odpowiedzi w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa w ten sposób, że za każde
pytanie każdy członek Komisji wystawia ocenę od 0 (najgorsza) do 10 (najlepsza). Oceny wystawione przez poszczególnych członków Komisji za wszystkie pytania są następnie sumowane i stanowią ocenę odpowiedzi Konkursowej Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie istotnej rozbieżności pomiędzy oceną odpowiedzi dokonaną przez poszczególnych
członków Komisji Konkursowej, może ona łącznie ocenić daną odpowiedź Uczestnika.
§ 11
Ustalenie wyników Zawodów
1. Wyniki Zawodów są ustalane na podstawie oceny odpowiedzi Uczestnika w Konkursie, powiększonej o sumę punktów przyznaną zgodnie z ust. 2-3.
2. Osobom, które w Eliminacjach zajęły pięć najwyższych miejsc, do wyników Zawodów dolicza
się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z tabelą określoną w pkt. 3, zależnie od zajętego
miejsca i liczby członków Komisji Konkursowej. § 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Liczba punków doliczanych Uczestnikowi w sytuacji określonej w ust. 2 wynosi:
Ilośc członków Komisji
oceniajacych odp. ustne

2 osoby

3 osoby

4 osoby

1 miejsce w
Eliminacjach

5 pkt

8 pkt

10 pkt

2 miejsce w
Eliminacjach

4 pkt

6 pkt

8 pkt

3 miejsce w
Eliminacjach

3 pkt

4 pkt

6 pkt

4 miejsce w
Eliminacjach

2 pkt

2 pkt

4 pkt

5 miejsce w
Eliminacjach

1 pkt

1 pkt

2 pkt

4. Wyniki Zawodów określone zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu stanowią wyniki Zawodów.
5. W wypadku gdyby okazało się, że pierwsze miejsce zajęły ex aequo co najmniej dwie osoby,
osoby te biorą udział w dodatkowym zadaniu mającym na celu wyłonienie Zwycięzcy.
6. Zadanie, o którym mowa w ust. 5 polega na odpowiedzi na dodatkowe pytanie zadane tym
Uczestnikom przez Komisję Konkursową. Wszyscy ci Uczestnicy odpowiadają na to pytanie pod
swoją wzajemną nieobecność i na to samo pytanie. Odpowiedź powinna nastąpić odrazu, bez
specjalnego czasu przewidzianego na przygotowanie. Na podstawie udzielonych odpowiedzi
Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzcę. W razie potrzeby Komisja Konkursowa może skonfrontować Uczestników.
8. Jeżeli mimo wykorzystania wszystkich możliwości wyłonienia Zwycięzcy określonych w Regulaminie, nadal co najmniej dwie osoby będą uzyskiwały najlepszy wynik ex aequo, Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród tych osób w drodze losowania na zasadach ustalonych przez Komisję
Konkursową.
8. Po ustaleniu ostatecznych wyników Zawodów, Koordynator lub Komisja Konkursowa podają je
do wiadomości Uczestników, Dyrekcji, nauczycieli, a w razie uznania - także w inny sposób, nie
wyłączając ich podania na stronie internetowej lub Facebooku Stowarzyszenia lub Liceum oraz
do wiadomości społeczności Liceum i władz Stowarzyszenia.
9. Zgodnie z Umową Patronatu osoby zajmujące co najmniej pierwsze trzy miejsca otrzymują
sfinansowane przez Patrona nagrody książkowe.
§ 12
Kierowanie zwycięzcy Zawodów na praktyki
1. Stowarzyszenie deklaruje, że Patron w zawartej ze Stowarzyszeniem Umowie Patronatu zobowiązał się przyjąć zdobywcę pierwszego miejsca Zawodów na miesięczną praktykę do
swojej kancelarii adwokackiej, pod warunkiem, że zdobywca pierwszego miejsca Zawodów
uzyska w roku akademickim 2019/2020 wpis na wyższe studia na kierunku prawo lub prawo
własności intelektualnej na dowolnej polskiej uczelni wyższej. Termin zgłoszenia się na praktyki przez zwycięzcę zawodów upływa 31 sierpnia 2020 r.; po tym terminie uprawnienie, z zastrzeżeniem ust. 2, wygasa.
2. Jeżeli zwycięzcą Zawodów jest uczeń klasy pierwszej lub drugiej Liceum lub w razie niemożności skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 w terminie określonym w tym przepisie,
zwycięzca może zrealizować praktyki za zgodą Patrona na warunkach indywidualnie z nim
uzgodnionych.

3. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-2 Stowarzyszenie wydane Zwycięzcy
zaświadczenie, które winien on przedłożyć Patronowi, będące jednocześnie skierowaniem na
praktyki.
4. Ustalenie zasad, czasu i miejsca odbywania praktyk należy do Zwycięzcy i Patrona. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby praktyki się odbyły, nie ponosi jednak odpowiedzialności
względem Uczestnika na wypadek, gdyby się one nie odbyły z przyczyn nieleżących po stronie i niezależnych od Stowarzyszenia.
5. Patron ani Stowarzyszenie nie ponoszą żadnych konsekwencji niespełnienia przez Uczestnika
warunków, o których mowa w ust. 1 lub niedojścia do porozumienia, o którym mowa w ust. 2.
6. Patron ani Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestnika, który uzyskał
skierowanie na praktyki, jeżeli nie będą się one mogły odbyć z jakichkolwiek obiektywnych
przyczyn, do których zalicza się także likwidację kancelarii prowadzonej przez Patrona lub
zmianę formy prawnej prowadzenia przez Patrona działalności.
7. Stowarzyszenie może cofnąć skierowanie na praktyki, jeżeli Zwycięzca przestał być uczniem
Liceum z powodu innego niż jego ukończenie, nie zdał Matury w roku ukończenia Liceum lub
dopuścił się zachowania rażąco sprzecznego z dobrem Liceum, Stowarzyszenia lub Patrona.
8. Konsekwencje zachowań określonych w ust. 6 dokonanych po rozpoczęciu praktyk, jak również skutki naruszenia zasad odbywania praktyk określa umowa łącząca praktykanta z Patronem.
§ 13
Sytuacje nadzwyczajne
1. W przypadkach losowych (np. siła wyższa, nieprzewidywane zmiany w organizacji pracy szkoły,
choroba Koordynatora lub członka Komisji Konkursowej, nieprzewidywane problemy techniczne,
zmiana terminów wydarzeń oświatowych powodująca ich kolizję z planowanym terminem konkursu) terminy określone przez Koordynatora i Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu mogą
być zmienione, o czym powiadamia się Uczestników tak szybko jak to możliwe.
2. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 podczas Zawodów lub wystąpienia niespodziewanej trudności w ich przeprowadzeniu, Eliminacje lub Konkurs mogą zostać przerwane.
Koordynator lub Komisja Konkursowa postanowią - stosownie do okoliczności - o kontynuacji lub
powtórzeniu właściwej części Zawodów w ustalonym przez nich czasie.
3. W razie stwierdzenia podczas oceny prac lub nawet po ogłoszeniu wyników Zachowania Niedozwolonego, Uczestnik może być zdyskwalifikowany.
4. Jeżeli okoliczność, o której mowa w ust. 3 dotyczy znacznej ilości Uczestników, a w szczególności Uczestnicy masowo zapoznawali się z treścią zadań przed odpowiednio Eliminacjami lub
Konkursem, Koordynator może postanowić o powtórzeniu Zawodów w całości lub części. Znane
personalnie osoby, które dopuściły się Zachowania Niedozwolonego nie mogą wziąć udziału w
powtórzonych Zawodach.

5. Procedur o których mowa w ust. 3-4 nie stosuje się po upływie dwóch lat od zakończenia roku
szkolnego, w którym odbyły się Zawody. Nie stoi to na przeszkodzie cofnięciu Uczestnikowi, który
dopuścił się Zachowania Niedozwolonego skierowania na praktyki.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Skargi i wnioski w sprawach związanych z Programem należy kierować do Zarządu.
2. Bieżące skargi i wnioski można kierować także do Koordynatora lub Komisji Konkursowej, którzy je rozpatrują lub przekazują Zarządowi
3. Uprawnienia Koordynatora i Komisji Konkursowej nie ograniczają uprawnień Zarządu i uprawnień organów Stowarzyszenia wynikających z przepisów prawa, Statutu i wydanych na ich
podstawie uchwał.
Załącznik - oświadczenie

Załącznik
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW
Dane i podpis przedstawiciela ustawowego nie są wymagane, jeżeli Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
A. Dane uczestnika Zawodów
Imię i nazwisko: ____________________________________ PESEL: ____________________________
Data urodzenia: __________________________ Miejsce urodzenia: ____________________________
Adres: _________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________ Adres e-mail: _________________________________
Klasa: _____________ Wychowawca: __________________________________
B. Dane przedstawiciela ustawowego uczestnika Zawodów - wypełniać tylko, jeżeli uczestnik nie ma
pełnej zdolności do czynności prawnych; w innych przypadkach dane i podpisy przedstawiciela nie są wymagane

Imię i nazwisko: ____________________________________ PESEL: ____________________________
Telefon: __________________________________ Adres e-mail: _________________________________
Adres: _________________________________________________________________________________
Podstawa przedstawicielstwa ustawowego (rodzic, orzeczenie sądowe): ______________________
_______________________________________________________________________________________
C. Oświadczenie dotyczące udziału w konkursie
Oświadczam, iż powyżej podane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że nie będę podnosił żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia wynikających z podania przeze mnie nieprawdziwych danych osobowych.
Oświadczam, że zgadzam się na udział w/w Uczestnika w Konkursie.

______________________

______________________
Podpis Uczestnika

______________________
Podpis p. ustawowego

D. Oświadczenie prawne
1. Zdaję sobie sprawę z tego, że organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V
Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków. (dalej: Stowarzyszenie). Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zawodów należy kierować do Koordynatora Zajęć i Zawodów powołanego przez Zarząd Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności do Zarządu.
2. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem zajęć i zawodów wiedzy prawniczej organizowanych przez Stowarzyszenie. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, był
przedstawiany uczestnikom Zajęć i Eliminacji oraz określa zasady organizacji Zawodów na obu etapach
(Eliminacje i Konkurs). Przyjmuję te reguły do wiadomości i zobowiązuje się do ich przestrzegania, pod
rygorem wykluczenia Uczestnika z Zawodów.
3. W szczególności przyjmuję do wiadomości treść § 2 ust. 4 Regulaminu, z którego wynika, że podstawowym profitem jaki Uczestnicy oraz oraz osoby biorące udział w zajęciach otrzymują, jest możliwość
zdobycia wiadomości i umiejętności. Dodatkowe nagrody (rzeczowe, udział w praktykach) mają charak-

ter dodatkowy i uzupełniający oraz nie stanowią podstawy prawnej do kierowania względem Stowarzyszenia, Patrona lub Liceum jakichkolwiek roszczeń.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych Uczestnika oraz jego wizerunku do celów informacyjnych,
reklamowych, marketingowych i promocyjnych. Przede wszystkim wyrażam zgodę na publikację zdjęć z
wizerunkiem kandydata z Zawodów i z ceremonii wręczenia dyplomów (jeżeli taka się odbędzie). Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o uczestnictwie w Zawodach oraz o uzyskanych wynikach.

______________________
E. Informacja RODO

______________________
Podpis Uczestnika

______________________
Podpis p. ustawowego

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu będzie Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków, KRS
0000280170. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia.
2. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika, a jeżeli uczestnik w dniu składania oświadczenia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych - także na podstawie zgody jego przedstawiciela ustawowego w celu
przeprowadzenia wśród uczniów Liceum konkursu wiedzy prawniczej oraz opublikowania wyników przeprowadzonych
Zawodów.
3. Dane mogą być udostępniane organom V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w celu
weryfikacji ich prawidłowości. Dane mogą być udostępniane członkom Komisji Konkursowej, Patronowi (w związku z
przewidzianymi w regulaminie nagrodami i gratyfikacjami) a nadto - w razie potrzeby - zostaną udostępnione podmiotowi prowadzącemu księgowość Stowarzyszenia oraz bankom w celu wypłaty stypendium i wykonania obowiązków
podatkowo-rachunkowych. Poza tymi sytuacjami dane mogą być udostępnione, jeżeli przepis prawa tego wymaga (np.
w związku z postępowaniem sądowym).
4. Uczestnik oraz przedstawiciel ustawowy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Za
względu na obowiązki Stowarzyszenia wynikające z przepisów prawa, w tym obowiązek zachowywania dokumentacji,
składania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, nie ma możliwości
usunięcia danych osobowych chyba, że są one uzyskane niezgodnie z prawem.
5. Stowarzyszenie informuje, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
7. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a przede wszystkim z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).

Złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednak jego niedostarczenie powoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

______________________
Data

______________________
Podpis Uczestnika

______________________
Podpis p. ustawowego

