
 

 

 

Regulamin konkursu pn. „Internetowa Olimpiada Wiedzy  

o Mediacji” 

 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem „Internetowej Olimpiady Wiedzy o Mediacji dalej: „Konkurs”) jest 

Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Kancelaria Mediacyjna  „Skuteczne mediacje" (dalej: 

„Organizator”). 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

(dalej: „Regulamin”) oraz w załącznikach do Regulaminu. 

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół   średnich Powiatu Gliwickiego 

4. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania testowe dotyczące 

mediacji jako pozasądowej formy rozwiązywania sporów. 

5. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego: 
https://www.gliwice.sr.gov.pl/ oraz na stronie kancelarii Mediacyjnej 

www.skutecznemediacje.pl 

6. Konkurs trwa od 8 października 2018 r. do 18 października 2018 r.  
7. Organizator może zaprosić do współpracy przy realizacji Konkursu partnera 

medialnego (dalej: „Partner Medialny”). 

8. Przez dni robocze na gruncie Regulaminu należy rozumieć dni przypadające w okresie 

od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2. 

Cele Konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

- upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy  i kultury prawniczej;  

- popularyzacja informacji o mediacji jako skutecznej formy rozwiazywania wszelkich 

sporów na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Kancelarii Mediacyjnej 

Skuteczne Mediacje.;  

- zainteresowanie młodzieży tematyką prawniczą oraz działaniami podejmowanymi przez 

mediatorów 

- wyłonienie spośród uczestników Konkursu najbardziej zaangażowanych  

szkół oraz uczniów zainteresowanych stałą współpracą z Sądem Rejowym w Gliwicach               

w zakresie wzbogacania  wiedzy prawniczej . 

 

 

 

 

§ 3. 

                                                       Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs jest dwuetapowy. Eliminacje polegają na wypełnieniu drogą internetową                         

w dniu testu i o określonym czasie pracy konkursowej z pytaniami pytania 

zawierającymi wiedzę dostępną na stronie internetowej:  www.skutecznemediacje.pl 

oraz ministerstwa sprawiedliwości .  

https://www.gliwice.sr.gov.pl/
http://www.skutecznemediacje.pl/


 

2. Finał polega na rozwiązaniu w określonym dniu i godzinie ustnego sprawdzianu 

wiedzy przeprowadzonego w siedzibie Organizatora i w obecności pracowników 

Organizatora. 

3. Termin testu ogłoszony zostanie na stronach internetowej Organizatora: 

https://www.gliwice.sr.gov.pl/ i www.skutecznemediacje.pl z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Do zarejestrowanych uczestników rozesłane zostaną drogą 

elektroniczną informacje o dniu i godzinie rozpoczęcia Konkursu. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 

Za Uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych działa 

jej przedstawiciel ustawowy. Przez wysłanie zgłoszenia przedstawiciel ustawowy 

Uczestnika wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie Uczestnika, którego jest 

przedstawicielem ustawowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Zgłoszenia są składane wyłącznie na formularzu zgłoszenia opublikowanym na stronie 

Organizatora: https://www.gliwice.sr.gov.pl/ oraz www.skutecznemediacje.pl 

6.  Z jednego adresu elektronicznego (e-mail) można wysłać tylko jedno zgłoszenie.               

W przypadku wysłania kilku zgłoszeń z jednego adresu elektronicznego (e-mail),                 

w Konkursie udział weźmie to, które zostało wysłane pierwsze. 

7. Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie 

będą brały udziału w Konkursie. 

 

§ 4. 

                                             Procedura zgłoszenia do konkursu  

 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać e – mailem do 8 października 2018r. do 

godz. 15.00 na adres: administracja@gliwice.sr.gov.pl, w temacie wpisując 

„Internetowa Olimpiada Wiedzy o Mediacji”. 

2. Momentem złożenia zgłoszenia jest data wpływu do Organizatora. 

3. Każde zgłoszenie musi być podpisane przez Uczestnika (imię i nazwisko).  

W przypadku Uczestnika, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 

zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciele ustawowy (imię i nazwisko; wzmianka, że 

podpisujący jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika).   

4. Udział w Konkursie jest wyłącznie indywidualny. 

5. Spośród uczestników konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni cztery najlepsze, a ich 

autorzy zaproszeni zostaną do finału. 

6. Finał rozegrany zostanie 18 października 2018 r. w siedzibie Organizatora przy 

udziale publiczności.  

8. Finał polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi w ustnym sprawdzianie wiedzy 

dotyczącym informacji zawartych na stronie internetowej Kancelarii -

www.skutecznemediacje.pl oraz ministerstwa sprawiedliwości. 

. 

 

§ 5. 

Komisja Konkursowa 

 

1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”).  

2. Komisja Konkursowa składa się z 5 osób. 

3. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje wszelkich czynności i podejmuje wszystkie decyzje 

niezastrzeżone dla Organizatora. 

https://www.gliwice.sr.gov.pl/
http://www.skutecznemediacje.pl/
https://www.gliwice.sr.gov.pl/
http://www.skutecznemediacje.pl/
mailto:administracja@gliwice.sr.gov.pl
http://www.skutecznemediacje.pl/


 

5. Na czele Komisji Konkursowej stoi wskazany przez Organizatora spośród członków 

Komisji Konkursowej przewodniczący. 

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje pracami Komisji Konkursowej i jest 

uprawniony do zwracania się do Organizatora we wszystkich sprawach dotyczących 

Konkursu. 

7. Organizator jest uprawniony do zwracania się do Komisji Konkursowej z prośbą               

o wyjaśnienia. 

8. Organizator jest uprawniony do odwołania każdego z członków Komisji Konkursowej 

w każdym czasie i powołania na jego miejsce nowego członka Komisji Konkursowej. 

9. W przypadku, gdy członek Komisji Konkursowej nie będzie w stanie pełnić swojej 

funkcji, Organizator może powołać na miejsce takiego członka Komisji Konkursowej 

nowego członka Komisji Konkursowej. 

10. Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 

11. Komisja Konkursowa może w swojej pracy korzystać z opinii ekspertów z zakresu 

przedmiotu Konkursu. 

12. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.  

13. Decyzje Komisji Konkursowej lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od 

nich prawo odwołania. 

14. Komisja Konkursowa dokonuje oceny testu oraz odpowiedzi w toku ustnego 

sprawdzianu wiedzy wg prawidłowości udzielonych odpowiedzi. 

 

15. Komisja Konkursowa przedkłada propozycje rozstrzygnięcia Konkursu do decyzji 

Organizatora Konkursu, który przyzna trzy pierwsze miejsca dla laureatów. 

 

   

§ 6. 

Terminarz konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników  odbędzie się                               

18 października 2018 roku podczas finału Konkursu. 

 

§ 7. 

Dobra osobiste 

1. Organizator oraz Partner Medialny, każdy z nich z osobna, są uprawnieni do podania 

do publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwiska Uczestnika) oraz 

opublikowania nazwisk i wizerunku Uczestnika (m.in. w formie fotografii lub 

nagrania audiowizualnego).  

2. Przez złożenie zgłoszenia Uczestnik, bez wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę 

na podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu (nazwiska) oraz na 

opublikowanie swojego nazwiska i wizerunku w związku z Konkursem przez 

Organizatora lub Partnera Medialnego. 

3. W przypadku Uczestników, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności 

prawnych, przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na podanie do 

publicznej wiadomości wyników Konkursu, opublikowanie nazwiska i wizerunku 

Uczestnika oraz na wyrażenie zgody przez Uczestnika, o której mowa w § 8 ust. 2 

powyżej. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 8. 

Dane osobowe 

 

1. Przez wniesienie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie 

jego danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, wizerunku) w celu 

przeprowadzenie i rozstrzygnięcia Konkursu, oraz upublicznienia wyników Konkursu. 

2. Przez wniesienie zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że – zgodnie z treścią 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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; dalej „RODO”) – 

wszedł w posiadanie następujących informacji: 

1) administratorem danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Gliwicach ul. 

Powstańców Warszawy 23 NIP 6311078941 oraz Kancelaria Mediacyjna 

„Skuteczne Mediacje” Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń w Gliwicach. ul 

Raciborska 2, NIP 6311089821 

2) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach funkcjonuje inspektor ochrony danych – Pani 

Patrycja Bill; 

3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, 

wizerunek; 

4) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); 

5) dane osobowe będą udostępniane innemu odbiorcy w postaci Partnera 

Medialnego, który może je upublicznić oraz będą prezentowane publicznie na 

stronie internetowej Organizatora; 

6) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane do państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania 

danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, 

zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

- Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

 - państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

 - zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

 przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone,                    

a Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2. powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przetwarzane na przez okres niezbędny do przeprowadzenia               

i rozstrzygnięcia Konkursu; 

8) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na 

zasadach określonych w RODO; 

9) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych                 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



 

10) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 
1. Wniesienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzygnie Komisja 

Konkursowa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu 

Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia Konkursu.  

 

 

 

 
 


