
Regulamin konkursu na najlepsze wypracowanie maturalne z WOSu 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na 
najlepsze wypracowanie maturalne z WOSu. 

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa NIP: 525-001-12-66 (dalej „Organizator”). 

3. Podmiotem, któremu Organizator powierzył administrowanie i przeprowadzenie Konkursu 
jest Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 
03-901 Warszawa NIP: 5222956641 (dalej „Partner konkursu”). 

4. Fundatorem nagród jest Partner Konkursu. 
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/praWOStart (zwanej dalej 

“Fanpage”). 
 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
2. W przypadku osób niepełnoletnich, wraz z pracą konkursową, należy przekazać 

Organizatorowi podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenia stanowiące Załącznik nr 1 
oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skany podpisanych oświadczeń należy załączyć do 
wiadomości email, w której przekazywana jest praca konkursowa. Brak dołączonych 
oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkować będzie odrzuceniem pracy. 

3. W przypadku osób pełnoletnich, wraz z pracą konkursową, należy przekazać Organizatorowi 
podpisane przez uczestnika oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skan podpisanego oświadczenia należy 
załączyć do wiadomości email, w której przekazywana jest praca konkursowa. Brak 
dołączonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkować będzie 
odrzuceniem pracy. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest kliknięcie „Lubię to” na Fanpage’u. 
5. Konkurs trwa od 28.02.2021 do 14.03.2021 do godziny: 23:59:59. 
6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.03.2021, po ostatnim wykładzie w ramach projektu 

„praWOStart” oraz za pośrednictwem Fanpage’a. 
8. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu w składzie:  

• dr Andrzej Bielecki, Prodziekan ds. studenckich WPiA UW 
• dr Adam Ploszka, Zakład Praw Człowieka WPiA UW 
• prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW 

9. Kapituła Konkursu wyłoni dwóch laureatów nagrody I stopnia oraz czterech laureatów 
nagrody II stopnia. 

§ 3 Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wypracowania maturalnego na jeden z dwóch 
tematów wskazanych przez Organizatora tj.: 



a. Temat nr 1: „Zjednoczeni w różnorodności - w jakim zakresie państwa członkowskie 
powinny zachować odrębności a na ile i w jakich obszarach dalej rozwinąć 
integrację?”; 

b. Temat nr 2: „Doszło do naruszenia praw człowieka przez jedną z instytucji 
publicznych w Polsce. Ofiarą naruszenia jest Pani Anna X., obywatelka RP. Opisz jakie 
środki ochrony prawnej, w ramach krajowego systemu ochrony praw człowieka, 
przysługują Pani Annie X. Czy może ona poszukiwać ochrony swoich praw także na 
poziomie międzynarodowym np. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?”. 

2. Prace oceniane będą według kryteriów wyznaczonych przez Organizatora, tj.:  
a. Wartość merytoryczna 
b. Kompozycja  
c. Styl 
d. Język 
e. Pomysłowość  

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody 
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub na wskazany przez uczestnika 
adres e-mail.  
 

§ 4 Nagroda 

1. W Konkursie przyznane zostaną 2 (słownie: dwie) Nagrody Główne - I stopnia o wartości 
rynkowej 699,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto każda, w 
postaci zestawu, na który składają się słuchawki Apple Airpods z etui ładującym oraz gadżety 
WPiA UW. 

2. W Konkursie przyznane zostaną 4 (słownie: cztery) wyróżnienia – nagrody II stopnia, o 
wartości rynkowej 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto każda, w postaci gadżetów WPiA 
UW. 

3. Odbiór Nagrody będzie możliwy w siedzibie Organizatora lub poprzez wysyłkę na adres 
wskazany przez zwycięzcę.  

4. Organizator ma prawo opublikować imię i nazwisko zwycięzcy na Fanpage’u. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. 

 

§ 5 Warunki techniczne 

1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym i spełniać następujące wymagania: 
a. czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12; 
b. marginesy 2,5 cm; 
c. interlinia 1,5 cm. 

2. Praca Konkursowa powinna liczyć od 700 do 1000 wyrazów.  
3. Praca musi mieć formę rozprawki lub eseju.  
4. Praca powinna być opatrzona przypisami wskazującymi źródła cytatów bądź pochodzenie 

przytaczanych informacji, jeśli praca takie informacje zawiera („Bibliografia”). 
5. Bibliografia nie jest wliczana do ilości wyrazów, o której w mowa w ust. 2 powyżej.  
6. Praca Konkursowa powinna być zapisana w pliku PDF, o nazwie: Konkurs_praWOStart– imię i 

nazwisko. 
7. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać pracę na adres email: 

prawostart@wpia.uw.edu.pl, pisząc w temacie: Konkurs praWOStart- imię i nazwisko. 



8. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w konkursie. 
 

 
§ 6 Prawa autorskie  

1. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez autora lub opiekuna 
prawnego autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo majątkowe 
i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej 
i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy 
Konkursowej. 

2. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych,  
co wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).  

3. Pobierając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Organizator przekazuje 
Uczestnikom informację o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 3).  

 

§ 7 Postanowienia końcowe  

 
1. Wzięcie udziału w konkursie i przekazanie pracy Organizatorowi jest równoznaczne  

z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 
uczestnictwa w konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. Zmienione 
postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników 
drogą mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;  

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;  
c) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.  
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

 


