
1 
 

REGULAMIN KONKURSU 
na najciekawszy projekt 

w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych 
lub zmian w zakresie szkolenia aplikantów radcowskich 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na 

najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych lub zmian w 
zakresie szkolenia aplikantów radcowskich, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Radców Prawnych reprezentowana przez Krajową Radę 
Radców Prawnych, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

4. Do głównych celów Konkursu należy prezentacja inicjatyw: 
4.1. zmian w zakresie szkolenia jakie powinny być wprowadzone w toku aplikacji radcowskiej dla 

zwiększenia jakości i praktyczności szkolenia, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych 
korzyści dla aplikantów radcowskich lub 

4.2. wsparcia radców prawnych i zapewnienia im lepszych warunków wykonywania zawodu, ze 
wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.  

 
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla radców prawnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia i w dniu 
zgłoszenia udziału w Konkursie wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata od złożenia ślubowania. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego 

Regulaminu. 
4. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach niniejszego Regulaminu, zwane są 

„Uczestnikami”. 
 

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE KONKURSOWE. 
1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne nagranie kamerą lub telefonem (w pionie) materiału 

filmowego, zwanego dalej „Projektem”, zawierającego wypowiedź, której motywem przewodnim 
będzie realizacja celów, o których mowa w I ust. 4 Regulaminu. 

2. Projekt – krótka prezentacja filmowa: 
2.1. musi stanowić w pełni oryginalną twórczość Uczestnika i nie może być obciążony prawami 

osób trzecich; 
2.2. nie może w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych 

materiałów; 
2.3. nie może stanowić materiałów, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów; 
2.4. nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, powszechnie 

uznawanych za obraźliwe; 
2.5. może zostać przygotowany przy użyciu dowolnego sprzętu rejestrującego (np. kamery, 

smartfonu, tabletu itp.); 
2.6. nie może trwać dłużej niż 3 (trzy) minuty.  

3. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jeden Projekt.  
4. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania wyłącznie Projektów, do których przysługują im wszelkie 

prawa, w szczególności prawa autorskie, i które nie są przedmiotem jakichkolwiek praw autorskich 
lub pokrewnych osób trzecich oraz nienaruszających dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa 
do wizerunku. Przesłanie Projektu jest równoznaczne z zapewnieniem, iż autor przesłanego 
Projektu posiada pełnię praw do jego eksploatacji i w żaden sposób przy jego tworzeniu nie 
naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, a także prawo do wykorzystania 
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wizerunku osób występujących w Projekcie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
naruszenie przez Uczestników praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich 
odnoszących się do zgłoszonych Projektów. 

5. Organizator nie odsyła Projektów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym spotów 
niezakwalifikowanych do Konkursu. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia techniczne Projektów 
zgłaszanych do Konkursu. 

7. Projekty niespełniające warunków wymienionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do 
Konkursu przez Organizatora. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Projektu zgodnie z wymogami Regulaminu 
Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem wpisu, adresem e-mail oraz numerem telefonu 
kontaktowego osoby zgłaszającej. 

2. Nadesłanie Projektu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
3. Projekt z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs na projekt  KIRP” należy przesłać drogą 

elektroniczną – mailem na adres: kirp@kirp.pl  
4. Termin składania Projektów  upływa z dniem 18 października 2021 r. (o zachowaniu terminu 

decyduje data przesłania). 
5. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami od momentu zgłoszenia uczestnictwa w 

Konkursie będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres poczty 
wskazany przez Uczestników w zgłoszeniu. 

 
V. WIZERUNEK I PRAWA AUTROSKIE 

1. Jeżeli w Projekcie jest utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika przez czas trwania Konkursu, a 
następnie bezterminowo po jego zakończeniu, poprzez jego rozpowszechnianie na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych i mediach. W przypadku, jeśli w Projekcie jest 
utrwalony wizerunek innych osób niż Uczestnik, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgody tych osób 
na rozpowszechnienie ich wizerunku w zakresie, o którym mowa w zd. 1. 

2. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że z chwilą przesłania Organizatorowi Projektu udziela 
licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na rzecz Krajowej Izby 
Radców Prawnych do wykorzystania Projektu na następujących polach eksploatacji: 
2.1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami, w jakimkolwiek 

formacie na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, w formie pliku 
elektronicznego; 

2.2. wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym 
publikowanie na stronach internetowych; 

2.3. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez 
siebie wybranym; 

2.4. wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji; 
2.5. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych; 
2.6. prawa do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji, tłumaczenia 
na różne języki, zmiany treści całości lub ich części; 

2.7. publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części. 
3. Uczestnik upoważnia Organizatora w zakresie licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, w tym w 

zakresie wymienionych tam pól eksploatacji, do wyrażania przez Organizatora zgody na 
wykonywanie praw zależnych do Projektu, w tym prawa do opracowania Projektu oraz do 
rozporządzania i korzystania z tak powstałych opracowań. 

mailto:kirp@kirp.pl
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4. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 
korzystania przez Organizatora z Projektu, zgłaszający podejmie wszelkie niezbędne działania 
zmierzające do zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności względem osób trzecich, w tym 
naprawi ewentualnie powstałą z tego tytułu po stronie Organizatora szkodę w jej pełnej wysokości 
oraz zaspokoi wszelkie koszty wynikające z takich roszczeń, w tym koszty procesu. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zgłoszonego 
Projektu, zgłaszający który dokonał jego zgłoszenia zostanie poinformowany niezwłocznie o takich 
roszczeniach. 

 
VI. PRZEPROWADZENIE KONKURSU I KRYTERIA OCENY 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez jury w składzie: Prezes Krajowej Rady Radców 
Prawnych, członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych 
oraz Przewodniczący Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych („Jury”). 

2. Jury wyłoni po jednym Laureacie z Projektów zgłoszonych przez Uczestników każdej z Okręgowych 
Izb Radców Prawnych (maksymalnie do 19 Laureatów) oraz 21 Laureatów spośród pozostałych 
zgłoszeń Uczestników.  

3. Członkowie Jury przy ocenie Projektu wezmą pod uwagę następujące kryteria: 
3.1. zgodność tematu Projektu z tematyką Konkursu i jego założeniami; 
3.2. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Projekt; 
3.3. wartość artystyczną Projektu; 
3.4. wartość techniczną Projektu. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 20 października 2021 r. na stronie www.kirp.pl   
5. Decyzja o wynikach Konkursu ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. UDZIAŁ W FORUM MŁODYCH RADCÓW PRAWNYCH 

Nagrodą dla Laureata jest zaproszenie do udziału w V Forum Młodych Radców Prawnych 
organizowanym w 2021 r. przez Krajową Izbę Radców Prawnych.  
 
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie 

na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, promocji 
Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk Uczestników Konkursu (zgodnie 
z Rozporządzeniem 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, zwanym dalej 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)). 

2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Radców 
Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa, e-mail: kirp@kirp.pl 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może 
skontaktować się z Organizatorem w następujący sposób: Krajowa Izba Radców Prawnych, 
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa, e-mail: kirp@kirp.pl 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach: 
4.1. sprawnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu, 

co do następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail – 
w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
dobrowolna zgoda osoby dokonującej zgłoszenia do Konkursu; 

4.2. statystycznych i archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem rozliczenia przez Organizatora 
Konkursu, co do następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, 
adres e-mail – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej ani do 
organizacji międzynarodowych. 

http://www.kirp.pl/
mailto:kirp@kirp.pl
mailto:kirp@kirp.pl


4 
 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe 
nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału 
w Konkursie. 

10. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w systemie informatycznym, przy czym decyzje 
dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu lub jego odwołania. 
2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie 

będą wiążące i ostateczne. 
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.  
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z Laureatami Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail i 
nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 
zgłoszenia do Konkursu.  

7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kirp.pl  
 
 
 

http://www.kirp.pl/

