REGULAMIN KONKURSU
„Mediacja - sposobem na rozwiązanie sporu"

P I E R W S Z A EDYCJA

Warszawa, sierpień 2017 r.

Postanowienia ogólne
§1
1.

Organizatorem Konkursu „Mediacja - sposobem na rozwiązanie sporu", zwanego dalej
„Konkursem" jest Sąd Okręgowy w Warszawie, dalej zwany „Organizatorem".

2.

Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat mediacji oraz promowanie mediacji
jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
§2

Zasady Konkursu określa Regulamin Konkursu, dalej zwany „Regulaminem".
§3
1.

Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno pojedynczy mediatorzy wpisani na listy prowadzone
przez prezesów sądów okręgowych, jak i ośrodki mediacyjne.

2.

Z udziału w Konkursie wyłącza się pracowników oraz krewnych i powinowatych pracowników
Sądu Okręgowego w Warszawie.
§4

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie należy kierować na adres:
koordvnator.mediacie(a),warszawa. so.gov.pl.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
§5
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) przesłanie pracy konkursowej w języku polskim, mieszczącej się w tematyce Konkursu,
która powinna posiadać formę: bezdźwięcznej prezentacji lub bezdźwięcznego filmu,
2) przesłanie scanu poprawnie wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszenia
(stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w formacie PDF lub JPG.

2.

Wymagania techniczne wobec pracy konkursowej:
1) wymagania wobec prezentacji: czas trwania - do 3 minut; objętość 5 - 2 0 slajdów; format
PowerPoint,
2) wymagania wobec filmu: czas trwania - do 3 minut; waga pliku do 150 M B ; format mp4;
dodatkowo film powinien zostać opatrzony napisami.

3.

Sposób i termin nadesłania pracy konkursowej oraz formularza zgłoszenia (w zależności od
wybranej formy pracy):
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1) praca konkursowa w formie prezentacji wraz z formularzem zgłoszenia, powinny zostać
przesłane w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-mail:
koordynator.mediacie@,warszawa.so.gov.pl, w terminie do dnia 30 września 2017 roku,
2) praca konkursowa w formie filmu wraz z formularzem zgłoszenia, powinny zostać przesłane
w jednej wiadomości za pośrednictwem strony: www.wetransfer.com, w terminie
do dnia 30 września 2017 roku.
4.

Prace konkursowe będą oceniane pod względem ich wartości merytorycznej, ujęcia tematyki
(przejrzystość języka, klarowny styl, sposób przekazu) oraz walorów technicznych.

5.

Prace konkursowe niezgodne z Regulaminem lub dostarczone po terminie - nie będą oceniane.

6.

W przypadku błędnego wypełnienia, niepodpisania lub nienadesłania wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszenia, zgłoszenie do udziału w Konkursie - nie zostanie przyjęte
(w przypadku, gdy braki formularza nie będą istotne, Organizator zwróci się o ich uzupełnienie, a
zgłoszenie nie zostanie przyjęte w razie ich nieuzupełnienia w zakreślonym terminie).

7.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, w szczególności z uwagi na niskie
zainteresowanie i małą liczbę prac, względnie niski poziom merytoryczny nadesłanych prac
konkursowych. O odwołaniu Konkursu Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników,
publikując stosowną informację na stronie internetowej pod adresem: bip.warszawa.so.gov.pl.

Komisja Konkursowa i nagrody
§6
W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora:
1) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie - Maria Dudziuk,
2) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie - Ewa Malinowska,
3) Koordynator ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Warszawie - Monika Pawłowska.
§7
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 października 2017 r. Wyniki
Konkursu zostaną przekazane drogą E-mail uczestnikom, których prace zostaną nagrodzone, a
także ogłoszone na stronie internetowej pod adresem: bip.warszawa.so.gov.pl oraz na Facebooku
pod adresem: www.facebook.com/sadokregowywarszawa/. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac konkursowych, o
czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na stronie
internetowej pod adresem: bip.warszawa.so.gov.pl.
2.

Komisja Konkursowa dokonuje wyboru trzech najlepszych prac (dalej zwanych „Laureatami").
Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia większej liczby Laureatów.

3.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy poziom
prac nie będzie spełniał wymogów Regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora.
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4.

Metodologia zastosowana przez Komisję Konkursową podczas oceny prac pozostaje poufna i nie
może być ujawniona.

5. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8
1. Laureaci Konkursu uzyskują możliwość nieodpłatnej promocji do 31 grudnia 2017 r. poprzez
publikację pracy konkursowej wraz z informacją o jej autorze:
1) na sprzęcie audiowizualnym znajdującym się w holach budynku Sądu Okręgowego
w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 oraz jeśli pozwolą na to warunki
techniczne - przy al. „Solidarności" 127,
2) na stronie internetowej Sądu pod adresem: bip.warszawa.so.gov.pl,
3) na Facebooku Sądu pod adresem: www.facebook.com/sadokregowywarszawa/
2.

Informacja, o której mowa w ust. 1 może zawierać imię i nazwisko mediatora / nazwę ośrodka
mediacyjnego wraz z danymi kontaktowymi (może być ujęciem/slajdem na początku i końcu
prezentacji lub filmu albo być umieszczona w rogu przez cały czas wyświetlania - o ile nie
zakłóci to odbioru obrazu).
Prawa autorskie
§9

1. Uczestnik Konkursu oświadcza w formularzu zgłoszenia, że do przesłanej pracy przysługują mu
odpowiednie prawa autorskie, wolne od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich
umożliwiające ich rozpowszechnianie i publikowanie. Z tytułu złożonego oświadczenia uczestnik
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną.
2.

Uczestnik Konkursu oświadcza w formularzu zgłoszenia, że w przypadku gdy jego praca
konkursowa zwycięży, wyraża zgodę na jej rozpowszechnianie w sposób określony w §8, a jeżeli
Organizator zdecyduje się na przedłużenie lub rozszerzenie zakresu promocji, to także wyraża na
to zgodę.

3.

Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu upoważnia Organizatora, na czas trwania
Konkursu, do udzielania dalszych upoważnień oraz do wykorzystania wszelkich materiałów
przekazanych przez uczestnika dla celów niniejszego Konkursu, w szczególności wprowadzania
ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów w związku
z przebiegiem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników.

4.

Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiej pracy
konkursowej, przy współpracy z jej autorem i z poszanowaniem oryginalnej formy pracy,
w celach przystosowania pracy konkursowej do możliwości technicznych sprzętu
audiowizualnego, którym dysponuje Organizator.
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Postanowienia k o ń c o w e
§10
1. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie
Konkursu. Zmiany w Regulaminie obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji
Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: bip.warszawa.so.gov.pl.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Organizator. Celem
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest przeprowadzenie Konkursu, w
szczególności ogłoszenie informacji o jego przebiegu i wynikach. Każdej osobie, składającej
zgłoszenie do Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych o niej danych oraz
do ich zmiany.
4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem:
bip.warszawa.so.gov.pl.

za Organizatora
;adu Okręgowego w Warszawie

Małgorzata

Kluziak
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