Regulamin Konkursu „Masz prawo znać prawo”

2019/2020

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A
tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl
e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

Regulamin
IV Powiatowego konkursu „Masz prawo znać prawo”

§ 1 [Organizator i Patronat]
1. Organizatorem konkursu prawniczego pod nazwą „Masz prawo znać prawo”
[dalej jako Konkurs] jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl.
2. Patronat nad Konkursem sprawuje „LEGAL CONSULTING” Kancelaria Radcy
Prawnego Maciej Jopek z siedzibą w Rybniku.

§ 2 [Cel/miejsce/dzień Konkursu]
1. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród uczniów oraz pogłębianie przez
uczniów wiedzy z zakresu porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w maju 2020 r. O terminie Organizator
konkursu poinformuje uczestników na miesiąc przed planowanym terminem
konkursu. Otwarcie Konkursu nastąpi o godzinie 9:00, orientacyjny czas
trwania wraz z oceną prac i ogłoszeniem wyników- do godz. 12:00.

§ 3 [Zasady Konkursu]
1. Konkurs składa się z trzech następujących etapów:
a) Etap I - pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań; w
teście należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź, czas: 30 minut, za każdą
prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, nie ma punktów
ujemnych, do etapu II kwalifikuje się 10 osób z najlepszymi wynikami,
b) Etap II - 5 casusów do rozwiązania, rozwiązanie na piśmie- przedstaw
zdaniem Ciebie optymalną odpowiedź wraz z uzasadnieniem, czas: 30
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minut, punktacja: od 0-5 punktów za każdy casus, do etapu III kwalifikują się
3 osoby z najlepszymi wynikami łącznie za etap I i II,
c) Etap III - ustny, przeprowadzony w formie losowania pytań z wyznaczonym
czasem na udzielenie odpowiedzi. Nie przewiduje się odejmowania
punktów z błędną odpowiedź.
2. W ramach Etapu I i II oceny dokonuje Komisja w składzie trzech
Członków, tj.
przedstawiciela Organizatora, nauczyciela z branży
ekonomiczno- prawniczej oraz radcy prawnego Macieja Jopka jako
Przewodniczącego. Oceny
przyznawane
są po niejawnej naradzie,
większością głosów, a Członkowie Komisji głosują „za” lub
„przeciw” proponowanej ocenie. Wstrzymanie się od głosu jest traktowane jako
głos „za”.
3. Etap III: Oceny dokonuje osoba prowadząca dany etap. W razie wątpliwości
oceniający może zwrócić się do Komisji, która ustala ocenę zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 2 powyżej.
4. Przed rozpoczęciem następnego Etapu każdy z uczestników jeden raz może
zwrócić się o ponowną ocenę jego wyników w danym Etapie. Ponownej oceny
dokonuje zawsze Komisja. Po przeprowadzeniu ponownej oceny Komisja
postanawia o zmianie oceny i przyznaje właściwą ilość punktów lub odmawia
zmiany oceny.

§ 4 [Tematyka]
1. Tematyka Konkursu obejmuje podstawy wiedzy prawniczej z zakresu prawa
konstytucyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa spółek, prawa podatkowego
ubezpieczeń społecznych.
2. Podstawą opracowania pytań i casusów będą wyłącznie akty prawne według
stanu prawnego aktualnego na dzień Konkursu.
3. Załącznik do regulaminu zawiera wykaz zagadnień.

§ 5 [Warunki uczestnictwa]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, dla
której organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, który do 30 kwietnia
2020 r. zgłosi się, jako Uczestnik Konkursu oraz otrzyma potwierdzenie
o którym mowa w ust. 3 poniżej.
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Otrzymanie potwierdzenia po upływie terminu wskazanego powyżej uprawnia
do wzięcia udziału w Konkursie, jeżeli zgłoszenia dokonano w w/w terminie.
Uczestnicy zobligowani są także do złożenia kart zgłoszeniowych zawierających
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
uczestnika – załącznik nr 1. Karty można składać do 30 kwietnia w sekretariacie
ZSE w Wodzisławiu Śląskim.
2. Zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 powyżej dokonuje się poprzez wysłanie
maila na adres: asiabaku@onet.pl - Pani Joanna Stęchły – Zespół Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
3. Organizator w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wyśle
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku otrzymania
potwierdzenia zgłaszający winien niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi.

§ 6 [Nagrody]
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla osób, które zakwalifikowały się do
Etapu III.

§ 7 [Postanowienia Końcowe]
1. Wykładnia postanowień Regulaminu dokonywana jest przez Organizatora,
a w dniu Konkursu przez Komisję działającą zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2
powyżej.
2. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny,
a w szczególnie wyjątkowych okolicznościach odwołanie Konkursu. Ewentualne
zmiany Regulaminu są publikowane w sposób analogiczny do jego
ogłoszenia.
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