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ANEKS NR 1 

 DO REGULAMINU KONKURSU 

 „Wkręć się w prawo” 

 

podpisany w dniu xx xxxx 2020 roku w Białymstoku, przez:  

 

Fundację Spe Salvi z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305214 („Organizator”).  

§ 1.  

Organizator postanowił zmienić Regulamin konkursu „Wkręć się w prawo” („Regulamin”) w ten 

sposób, że: 

 • W §1 pkt. 6 regulaminu  zmianie ulega treść, której nadaje się następujące brzmienie: „6. Prace 

należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w pliku o formacie pdf pocztę mailową : 

wkrecsiewprawo@gmail.com do dnia 30.09.2020r. Prace, które wpłyną po terminie nie kwalifikują 

się do konkursu.”  

• W §3 pkt. 3 regulaminu zmianie ulega treść, której nadaj się następujące brzmienie: „Celem 

zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu - Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2020r.” 

§ 2. 

 Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.  

§ 3. 

 Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

§ 4. 

 Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.  

 

Organizator: 

 

Fundacja Spe Salvi 

  ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 85 7320134 
email: wkrecsiewprawo@gmail.com 
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REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs pod tytułem „Wkręć się w prawo” jest organizowany w ramach Zadania Publicznego: 

„Zadanie Nr 1 Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 

świadomości prawnej społeczeństwa dofinansowanego z budżetu Miasta Białegostoku”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Spe Salvi, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok; KRS: 

0000305214. 

3. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez zmotywowanie 

młodzieży do samodzielnego opracowania referatu na określone zagadnienie prawne. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba posiadająca status ucznia i 

uczęszczająca do szkoły średniej położonej w Białymstoku. 

2. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu referatu na jeden z podanych tematów: 

a) Wolność słowa a mowa nienawiści w social mediach i konsekwencje prawne z nimi związane, 

b) Mediacje uczniowskie – polubowne sposoby rozwiązywania konfliktów – problemy i potrzeby, 

c) Wady i zalety systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym i sądowym. 

3. W przypadku przytaczania lub cytowania  pracy innej osoby należy w przypisie dolnym wskazać 

opis biograficzny.  

4. Praca nie powinna przekraczać 5 stron w formacie A4. Preferowaną czcionką jest: Times New 

Roman. Wielkość 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza. 

5. Jeden uczestnik może napisać tylko jedną pracę. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy 

przez tą samą osobę żadna z nich nie będzie oceniana przez komisję konkursową. 

6. Prace należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w pliku o formacie pdf pocztę mailową : 

wkrecsiewprawo@gmail.com do dnia 31.05.2020r. Prace, które wpłyną po terminie nie kwalifikują 

się do konkursu.  
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7. W zgłoszeniu pracy do konkursu należy wskazać tytuł wybranego tematu, imię, nazwisko, nr 

telefonu, adres mailowy, klasę oraz nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik. 

8. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1. Nagrodą w Konkursie są: nagrody rzeczowe w postaci bonu na zakupy w sklepie Empik: 

a)  za zajęcie pierwszego miejsce 800 zł 

b)  za drugie miejsce 500 zł 

c)  za trzecie miejsce 300 zł 

 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy 

napiszą najlepszą pracę na jeden z podanych wyżej trzech tematów prac. 

 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu - Organizator powołuje komisję konkursową. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020r.  

 

4. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 

www.spesalvi.org.pl 

 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez pocztę e-mail w ciągu 7 dni od 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

6. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie i miejscu wskazanym w informacji przesłanej 

mailem, nagroda przypadnie osobom, których prace zajęły kolejne miejsca. 

 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, wymienionych w  §2 punkcie 7. 
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2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie www.spesalvi.org.pl 
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