Regulamin ogólnopolskiego konkursu PRAWnik
uchwalony 31.01.2019 przez dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka
Siemiradzkiego w Bydgoszczy, przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy oraz Zarząd Stowarzyszenia Nova

1. Regulamin dotyczy I Ogólnopolskiego Konkursu prawno-politycznego, zwanego
dalej „Konkursem”.
2. Inicjatorem ogólnopolskiego Konkursu jest Stowarzyszenie Nova z siedzibą
w Bydgoszczy, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego
w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zwani dalej
„Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawniczo-społeczno-politycznej wśród
młodych ludzi, a także poszerzanie wiadomości z zakresu Wiedzy
o Społeczeństwie oraz Podstaw Przedsiębiorczości.
4. Pytania konkursowe opierają się na wiedzy z życia politycznego, problemów
społecznych, a także wiedzy prawnej na podstawie podanej przez organizatora
literatury.
5. Organizator każdorazowo określi wykaz literatury oraz aktów prawnych.
6. Zmiany w Regulaminie Konkursu mogą zostać dokonane tylko przez aklamację
organizatorów.

I. Przebieg konkursu
7. Konkurs skierowany jest do uczniów:
a) „Sędzia” dla szkół średnich – klasy I-III liceów oraz I-IV techników,
b) „Mecenas” dla szkół podstawowych – klasy VII-VIII szkół podstawowych.
8. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
a) Etap szkolny – przeprowadzony w szkołach zgłaszających uczniów. Polega
na rozwiązaniu zamkniętego testu złożonego z 30 pytań zamkniętych oraz
10 pytań otwartych. Czas rozwiązania testu to 60 minut. Za każdą poprawną
odpowiedź: przyznawany jest 1 punkt – dla pytań zamkniętych, przyznawanych
jest od 2 do 5 punktów – dla pytań otwartych.
I. Dyrektor
szkoły
wraz
z
nauczycielem
prowadzącym
do dnia 29.03.2019 (decyduje data otrzymania maila na skrzynkę odbiorczą),
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zgłasza udział uczniów w konkursie. Sposób zgłoszenia uczestników został
omówiony w dalszych punktach.
II. Dyrektor powołuje szkolną komisję konkursową oraz organizuje etap szkolny.
III. Dyrektor po otrzymaniu od organizatorów zalakowanej koperty z napisem
TESTY zawierającej ich druki, w wyznaczonym dniu Konkursu, komisyjnie
otwiera i rozdaje testy uczniom przystępującym do Konkursu.
IV. Uczniowie w nieprzekraczalnym czasie 60 minut rozwiązują testy.
V. Nauczyciel prowadzący do 26.04.2019 (decyduje data stempla pocztowego)
przesyła na adres Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka
Siemiradzkiego w Bydgoszczy – ul. Św. Trójcy 37, 85-224 Bydgoszcz:
1. Protokół szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 1 do regulaminu),
2. Oryginały kart odpowiedzi uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu.
VI. Do finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 70% punktów
możliwych do uzyskania na etapie szkolnym.
VII. Dyrektor oraz nauczyciel prowadzący konkurs otrzyma informację zwrotną
potwierdzającą udział ucznia w finale wraz z informacjami dotyczącymi II
etapu.
b) Finał zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych
nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.05.2019.
I. Finał składa się z dwóch części:
1. Pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu złożonego z 30 pytań w ciągu
60 minut. Test składa się w większości z pytań otwartych.
2. Ustnej, w której uczestnik musi rozwiązać problem natury prawnej
w formie wypowiedzi ustnej w ciągu 10 minut.
II. Finał konkursu odbędzie się w wyznaczonym terminie w Zespole Szkół
Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy.
III. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników wraz z opiekunami.
IV. Uczniowie w nieprzekraczalnym czasie 60 minut rozwiązują testy.
V. Finalistą Konkursu zostaje uczeń, który otrzymał co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania w części pisemnej w finale. Laureatem Konkursu
zostaje uczeń, który w części pisemnej uzyskał co najmniej 80% punktów
możliwych do uzyskania w etapie finałowym. W przypadku, gdy próg 80%
punktów uzyska mniej niż 15 uczestników finału laureatami zostaje
15 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania tej
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samej liczby punktów przez uczestników liczba laureatów ulega odpowiednio
zwiększeniu.
VI. W finale, w części ustnej, weźmie udział 10 laureatów Konkursu, którzy
uzyskali najwyższą liczbę punktów w części pisemnej, a także ci laureaci,
którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał dziesiąty laureat.
VII. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę
uczestników, organizator przewiduje przeprowadzenie etapu dodatkowego
w formie ustnej lub pisemnej.
VIII. Decyzja organizatorów jest ostateczna.
IX. Trzech laureatów z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w obydwu etapach
finału zajmie odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce
w konkursie.

II. Nagrody
9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
10. Szkoła, która zgłosi najwięcej uczestników zostanie nagrodzona sprzętem RTV.

III. Odwołania
11. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo jednokrotnego wglądu
do ocenianej pracy.
12. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka
komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (wyłącznie w formie
notatek lub zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone
na wgląd. Wgląd do pracy trwa maksymalnie 20 minut.
13. Do wniesienia odwołania od wstępnych wyników etapu szkolnego i finału
uprawnieni są pełnoletni uczestnicy konkursu, oraz rodzice (opiekunowie prawni)
niepełnoletnich uczestników Konkursu.
14. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej w terminie do 7 dni
kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników
konkursu.
15. Treść odwołania musi zawierać zastrzeżenia merytoryczne dotyczące oceny
konkretnych zadań zawartych w arkuszu zadań konkursowych.
16. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie:
a) po etapie szkolnym – szkolna komisja konkursowa,
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b) po finale – organizator.
17. Komisja lub organizator rozpatruje odwołania w terminie 7 dni roboczych.
18. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna.
19. Komisje rozpatrujące odwołania sporządzają protokół, zawierający uzasadnienie
przyjętych ustaleń oraz pisemne odpowiedzi na złożone odwołania, które
są wysyłane zainteresowanym w terminie 14 dni roboczych od rozpatrzenia.

IV. Finansowanie konkursu i zgłaszanie uczestnictwa
20. Konkurs jest konkursem samofinansującym.
21. Wpisowe wynosi 9 zł od osoby za udział w konkursie.
22. Przychód z wpisowego zostanie wydany na sfinansowanie nagród.
23. Jeżeli organizator osiągnie przychód z wpisowego przekraczający koszt zakupu
nagród, pozostała część przychodu zostanie przekazana na rzecz Hospicjum
Domowego dla Dzieci „Dom Sue Ryder w Bydgoszczy”
24. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie
wpłata wpisowego.
25. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół,
instytucji i urzędów wspierających działalność kulturalno-oświatową.
26. Nauczycielem prowadzącym zostaje osoba, która w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły zgłasza uczestników do konkursu.
27. Nauczyciel prowadzący wraz z dyrektorem zobowiązany jest przesłać na adres
organizatora, drogą mailową (skan poniższych dokumentów z dopiskiem zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz podpisem nauczyciela
prowadzącego i dyrektora szkoły) na adres email: biuro@stowarzyszenienova.pl:
1. kartę zgłoszenia z podziałem na wybraną kategorię („Mecenas”, „Sędzia”
- załącznik nr 3 do regulaminu),
2. jedno, zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kopię) na konto organizatora
konkursu,
3. zgodę na przetwarzanie
do regulaminu).

danych

osobowych

(załącznik

nr
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28. Wpłaty 9 zł należy dokonać na konto: Stowarzyszenia Nova, Bank BGŻ BNP
Paribas, nr konta: 31 1750 0012 0000 0000 3995 7337, ul. Zajęcza 8/14, 85-809
Bydgoszcz.
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29. Udział w konkursie wymaga wypełnienia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Klauzula
RODO
udostępniana
mailowo:
novaassociation@protonmail.com.
30. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń konkursowych konkurs może się
nie odbyć. Pieniądze wpłacone przez zgłoszonych uczestników zostaną
im zwrócone.
31. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Szymon Lipiński; adres email:
prezes@stowarzyszenienova.pl, tel: 514 640 106.
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