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REGULAMIN 

„Plakat promujący kampanię edukacyjną  z Radcą Prawnym bezpieczniej” 

(Regulamin) 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs nosi nazwę „Plakat promujący kampanię edukacyjną  z Radcą Prawnym bezpieczniej” 

(Konkurs). 

 

2. Niniejszy Regulamin określa terminy, warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs,  

w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa  

i obowiązku uczestników Konkursu. 

 

3. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Rada Radców Prawnych, z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Ujazdowskie 41 lok 2; 00-540 Warszawa (Organizator). Konkurs organizowany jest w porozumieniu  

i we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (Partner). 

 

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Pełna treść Regulaminu Konkursu zamieszczona jest na stronie „Organizatora” oraz „Partnera” 

przez cały czas trwania Konkursu. 

 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

 

§ 2. Zasady przystąpienia do Konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do projektantów, firm projektowych oraz studentów kierunków 

projektowych – mających siedziby lub zamieszkujących lub studiujących w Polsce. 

2. Prace mogę być zgłaszane indywidualnie lub grupowo (Uczestnik). 
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3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

4. Z Konkursu wyłączeni są: 

1) pracownicy i współpracownicy (tj. podmioty współdziałające  na podstawie umów cywilnoprawnych 

z organizatorem ) oraz inne osoby związane z organizacją Konkursu, 

2) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) powyżej, przez które rozumie się małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu lub projektów zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami określonymi w § 3 Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie karty 
zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa  

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. Etap 1 jest etapem otwartym dla wszystkich spełniających warunki podane w § 2 , którzy prześlą 

na adres: zbychorski@kirp.pl w formacie PDF minimum trzy dotychczas opublikowane plakaty o tematyce 

dowolnej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, w terminie podanym w § 4 Regulaminu. 

3. Etap 2 jest etapem dla maksymalnie trzech uczestnikówwyłonionych z etapu 1 zwanych dalej 

Laureatami. Laureaci zobowiązują się przygotować trzy propozycje plakatu o tytule  

„Z Radcą Prawnym bezpieczniej” 

i przesłać je w formacie PDF o wymiarach 70cm/100cmna adres zbychorski@kirp.pl w terminie podanym  

w § 4 Regulaminu. Trzy propozycje oryginalnego, dotychczas niepublikowanego plakatu muszą 

uwzględniać: 

1) kolorystykę odpowiednią lub zbliżoną do kolorystyki samorządu radców prawnych,  

2) logo Krajowej Rady Radców Prawnych w wielkości minimum 1/16 powierzchni całego plakatu, 

3) Hasło „Z Radcą Prawnym Bezpieczniej”, 

4) Adres: www.bezpieczniej.kirp.pl 

5) pustą przestrzeń w wielkości 1/8 powierzchni całego plakatu na dane Okręgowych Izb Radców 

Prawnych, 

http://www.bezpieczniej.kirp.pl/
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6) możliwość  dostosowania plakatów bez utraty czytelności przekazu tak w wersji pionowej jak  

i poziomej lub przy użyciu mediów elektronicznych, 

7) nawiązanie do idei kampanii stanowiącej załącznik nr 1 Regulaminu. 

4. Laureaci za przygotowanie trzech propozycji plakatu spełniających powyższe warunki otrzymają 

nagrodę przewidzianą w § 5 niniejszego Regulaminu oraz nagrody rzeczowe. 

§ 4. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs ma charakter jednorazowy. 

2. Termin nadsyłania prac do etapu I rozpocznie się dnia 2 września i trwa do dnia 15 września 2014 

r. 

3. Maksymalnie trzech laureatów etapu I zostanie wyłonionych najpóźniej do dnia 24 września 2014 r. 

4. Termin nadsyłania prac do etapu II rozpocznie się dnia 24 września i trwa do dnia 25 października 

2014 r. 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. 

6. Zwycięzca zostanie dodatkowo poinformowany o wyniku konkursu do dnia 1 listopada 2014 r  

e-mailem lub telefoniczne na numer podany w zgłoszeniu. 

7. Wyniki kolejnych etapów są jawne i publikowane na stronie internetowej www.e-kirp.pl. 

Opublikowane wyniki Konkursu są ostateczne. 

 

 

§ 5. Nagrody i wyróżnienia  

1. Komisja Konkursowa (Komisja), w liczbie 7 osób, powołana zostanie przez Prezesa KRRP do dnia 

1 września. Komisja przyznaje maksymalnie trzy wyróżnienia dla Laureatów wyłonionych z etapu I oraz 

jedną nagrodę główną, w wysokości: 

 

1) główna nagroda  – 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto 

2) wyróżnienie -  600,00 (słownie: sześćset) złotych  brutto 

 

2. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą 
większością głosów w głosowaniu tajnym. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu oraz nie podlegają 

zaskarżeniu. 
5. Od wypłaconych nagród, kwot określonych w ust. 1, Krajowa Rada Radców Prawnych potrąca podatek 

w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
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z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami). 
6. Nagrody, o których mowa ust. 1 wydane zostaną przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie 

zgłoszenia.  
7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierskąna 

adres do doręczeń wskazany w karcie zgłoszenia, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
ogłoszenia wyników drugiego etapu Konkursu. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na mieszczący się 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej adres wskazany w karcie zgłoszenia. Organizator nie wyraża 
zgody na wysyłanie Nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych lub nieprawdziwych danych oraz nieodebranie przesyłki 
wysłanej na wskazany adres powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.  

9. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią. 
 

§ 6. Prawa autorskie 

 

1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać tylko plakaty wykonane samodzielnie, do których przysługują 

im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne. 

 

2. Uczestnik Konkursu, jako autor plakatu nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani 

innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do 

Organizatora w związku z wykorzystaniem plakatu na potrzeby akcji „Z radcą prawnym bezpieczniej”. 

 

3. Uczestnik II etapu Konkursu, który otrzyma nagrodę główną (zdobędzie I miejsce) wyraża zgodę 

na oznaczanie swojego plakatu imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie  

i publikowanie przez Organizatora oraz Partnera w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach, oraz na 

stronie internetowej Organizatora oraz Partnera. 

4. Uczestnik II etapu Konkursu, który otrzyma nagrodę główną (zdobędzie I miejsce)oświadcza, że  

w chwili przyznania mu nagrodynieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przyjmuje własność 

oryginalnego egzemplarza tego plakatu wraz z nośnikiem w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz 

nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tego plakatu i prawa zależne do 

jego opracowań na następujących polach eksploatacji: 

 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera, 

2) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy plakatu oraz nadawanie  

i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,  

3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii, 
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4) zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych 

publikacjach, w tym w szczególności  materiałach promocyjnych i edukacyjnych,  

5) wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki Konkursu, dla celów edukacyjnych, 

promocyjnych i reklamowych, 

6) prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych. 

 

§ 7. Oświadczenia Uczestnika 

1. Laureat wyraża zgodę na upublicznienie na stronie internetowej Organizatora i poprzez środki 
masowego przekazu wizerunku oraz danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, nazwy 
Grupy oraz rodzaju przyznanej nagrody.  
 

2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału 
w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody. 
 

3. Uczestnik, przez przystąpienie do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w brzmieniu:  
 „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002  
Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 
moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej w zakresie niezbędnym do organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu oraz w ustawowych i promocyjnych działaniach Krajowej Rady 
Radców Prawnych.” 
 

4. Uczestnik, przez przystąpienie do udziału w Konkursie, potwierdza zapoznanie się z treścią 
Regulaminu i akceptację postanowień Regulaminu, zgodnie z formułą: 
 
„Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu „Plakat promujący kampanię 
edukacyjną  z Radcą Prawnym bezpieczniej” organizowanego przez Krajową Radę Radców 
Prawnych, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich 
jego  postanowień.” 
 

§ 8. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Odpowiedzialność Organizatora i partnerów/sponsorów Konkursu wobec Uczestnikówjest 
ograniczona do wartości i liczby Nagród określonych w Regulaminie. 
 

2. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z warunkami 
Regulaminu. 
 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia 
przez Pocztę Polską lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu 
Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem. 

 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Laureatów adresu oraz innych 
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danych, niezbędnych do wydania Nagrody, w tym także za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 
adresu do korespondencji podanego przez Laureata lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą 
przesłanie Uczestnikowi Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 
odbioru lub nieodebranie Nagrody przez Laureata z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem 
zawinionej przez Organizatora lub osoby, za które Organizator odpowiada. W takich przypadkach 
nagrodzony Laureat traci prawo do Nagrody. 

 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród wynikłe z winy producenta lub powstałe 

podczas transportu ze strony Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 
 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w kartach zgłoszeniowych. 
 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 
której Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe wraz z plakatami, w tym za karty zgłoszeniowe 
zagubione lub utracone w sieci Internet. 
 

 
 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego 

stronie internetowej pod adresem: www.kirp.pl oraz www.e-kirp.pl 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Jakakolwiek 

droga prawna jest niedopuszczalna. 

3. W wypadku braku kontaktu z Laureatami Konkursu, trudności organizacyjnych lub innych ważnych 

dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany do Regulaminu. 

4. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 

wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

http://www.kirp.pl/
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Załącznik 1 do regulaminu konkursu „Plakat promujący kampanię edukacyjną  z Radcą Prawnym 

bezpieczniej” 

 

Ideą kampanii jest budowanie świadomości społeczeństwa o funkcjonującym od ponad 30 lat na 

rynku usług prawniczych zawodzie radcy prawnego. Kampania ta zapoczątkowana została w 2013 roku, 

m.in. poprzez instalację billboardów i udostępnienie przekazywanych Izbom przez KRRP ulotkach, które 

były udostępniane w sądach, urzędach i innych ogólnie dostępnych miejscach publicznych. Również 

kancelarie radcowskie pobierały je ze strony internetowej akcji czynnie włączając się w kampanię.  

Za chwilę kampania, zamiast akcyjności charakteryzującej ją w ubiegłym roku (np. plakaty wisiały przez 

miesiąc w kilku miastach Polski) stanie się ciągła. Koncepcją kampanii jest to aby miała charakter 

powszechny, trwającą przez całą kadencję Krajowej Rady Radców Prawnych.  

U założeń kampanii legło kilka czynników.  

Pierwszym z nich jest niski stan świadomości prawnej polskiego społeczeństwa. Jak wynika  

z badań opinii publicznej, także tych przeprowadzanych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, 

Polacy nie rozumieją podstawowych pojęć z zakresu prawa takich jak: pozew, instancyjność postępowań. 

Nie rozróżniają rynkowych kompetencji profesjonalnych prawników od magistrów prawa (lub nawet osób 

nie posiadających w ogóle prawniczych studiów). 

Obywatele winni zatem dowiedzieć co niesie za sobą współpraca z profesjonalnym prawnikiem, 

radcą prawnym. Winni także dowiedzieć się czym taka współpraca się różni do „zabawy w nieznane”. 

Kodeks etyki, unikalne doświadczenie a co za tym idzie takie same kompetencje, ubezpieczenie OC 

jednym słowem „bezpieczeństwo” współpracy to cechy, które postanowiliśmy wysunąć na plan pierwszy 

akcji. Dlatego też powstała jej nazwa:  „Z Radcą Prawnym Bezpieczniej” 

Innym czynnikiem mającym wpływ na kształt kampanii jest budowa wizerunku samorządu i zawodu 

wśród opiniotwórczej części społeczeństwa. Dzięki tego typu działaniom zostanie ostatecznie zerwany 

sztuczny, niewłaściwy i dzisiaj już anachroniczny podział w świadomości odbiorców na adwokatów 

(znanych) oraz radców prawnych (mniej znanych). Dziś jeszcze pokutuje u wielu osób stereotyp mówię 

prawnik, myślę adwokat. Działania promocyjne KRRP mają na celu wskazanie im, że jest to myślenie, 

które nie przystoi wykształconemu, świadomemu człowiekowi. Zatem myślę profesjonalny prawnik: 

mówię radca prawny ale także adwokat.  

http://m.in/
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Jest to szczególnie ważne w kontekście  otrzymania przez radców prawnych kompetencji do obron 

karnych. W tym przypadku działania o charakterze PR zawodu i samorządu muszą wskazywać na 

równouprawnienie obu profesjonalnych grup zawodowych, tak by przesłanie o tym szybko trafiło do 

odbiorców.  

Długotrwałość i stały przekaz do społeczeństwa to najistotniejsze wyznaczniki przy projektowania 

tego typu kampanii. Jak bowiem wskazują doświadczenia innych krajów zmiana postaw konsumenckich, 

zmiana kultury prawnej a tym samym zmiana dotychczasowych nawyków rynkowych wśród obywateli 

odbywa się w sposób długofalowy. Usługi prawne to nie jest sprzedaż elektronicznych gadżetów, które 

kreuje moda. To trudne i skomplikowane kształtowanie postaw wymagające czasu, jednak z dużą 

starannością prowadzić działania związane z tą akcją.  
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Załącznik 2 do regulaminu konkursu „Plakat promujący kampanię edukacyjną  z Radcą Prawnym 

bezpieczniej” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

imię i nazwisko /nazwa  autora* / współautora*  projektu plakatu : 

………........……………………………………………………………………………..……………………………….. 

………........……………………………………………………………………………………………………………… 

adres: …………………………………………….......….................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr tel. komórkowego: ……………………..………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: ……………………………………….…………………….……………………………………………... 

nr rachunku bankowego:  …………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z treścią regulaminu przedmiotowego konkursu wraz z załącznikami i w pełni akceptuję 

jego postanowienia oraz przyjmuję je do stosowania bez zastrzeżeń, 

 przystępując do udziału w konkursie dobrowolnie podaję swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie przez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie Aleje Ujazdowskie 41 lok 2, 00-540 

Warszawa jako organizatora konkursu na potrzeby związane z udziałem w konkursie określone w 

regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wiem, że mam prawo wglądu do swoich 

danych oraz żądania ich poprawienia. 

 

 

 

  ………..…………….....                                    ……………….............. 

(miejscowość i data)        (czytelny podpis  ) 

* - właściwe podkreślić 


