
Regulamin konkursu 
RADCOWSKA POCZTÓWKA Z WAKACJI  

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „RADCOWSKA 

POCZTÓWKA Z WAKACJI”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Celem Konkursu jest promowanie zawodu radcy prawnego jako otwartego na świat, 

poznawanie kultur i współpracę, w tym zagraniczną.  
3. Organizatorem Konkursu jest Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych. 
4. Przedmiotem Konkursu są projekty konkursowe, zwane dalej „projektami”, w postaci 

fotografii, rysunków, grafik lub kolaży, zawierających elementy związane z zawodem 
radcy prawnego lub symboliką związaną z zawodem radcy prawnego (np. niebieski 
żabot), samorządem radcowskim (np. emblemat/logo Krajowej Izby Radców Prawnych), 
działaniami samorządowymi (np. niebieski parasol) lub miejscami związanymi 
z wymiarem sprawiedliwości (np. budynek sądu, siedziba kancelarii, nazwa miejscowości, 
nawiązująca do wymiaru sprawiedliwości). 

5.  Nagrody w Konkursie przyznaje się w następujących kategoriach: 
1) w części indywidualnej Konkursu: 
a) „POZDROWIENIA Z WAKACJI” – projekty o tematyce dowolnej zawierające elementy, 
o których mowa w ust. 4, 
b) „VOYAGE, VOYAGE” – projekty zawierająca elementy zagraniczne (np. miejsce, 
zagraniczna fauna, flora, symbolika) z oraz elementy , o których mowa w ust. 4; 
2) „OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ POCZTÓWEK”. 

 

§ 2. 
Zasady udziału w Konkursie 

 
1. Udział w Konkursie jest otwarty dla wszystkich radców prawnych i aplikantów 

radcowskich, zwanych dalej „uczestnikami indywidualnymi”, oraz dla Okręgowych Izb 
Radców Prawnych, zwanych dalej „OIRP”. 

2. Każdy uczestnik indywidualny może zgłosić jeden projekt, wskazując wraz ze zgłoszeniem 
projektu jedną z kategorii konkursowych, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1. 

3. Każda OIRP bierze udział w Konkursie w kategorii, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 2.  
4. Zgłoszenie w Konkursie następuje poprzez przesłanie projektu w formie pliku w formacie 

.jpg lub .pdf wraz z podaniem w treści wiadomości email danych uczestnika: imienia, 
nazwiska, oznaczenia OIRP i danymi kontaktowymi, kategorii konkursowej oraz do 300 
słów opisu projektu, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 24.00 na adres 
poczty elektronicznej pocztowkazwakacji@kirp.pl  

5. Zgłoszenie w Konkursie nie oznacza przeniesienia praw autorskich do  projektu na 
Krajową Izbę Radców Prawnych, zwaną dalej „KIRP”, jednak uczestnicy Konkursu 
wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie na stronach internetowych KIRP i OIRP 
oraz w ich mediach społecznościowych oraz powielanie projektów w wydawnictwach 
KIRP, ich wydruk i powielenie na dowolnych nośnikach przez KIRP oraz umieszczenie na 
wystawie on-line. Wraz z przesłaniem projektu na adres e-mail wskazany w ust.  4 

mailto:pocztowkazwakacji@kirp.pl


uczestnicy udzielają KIRP nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej 
licencji wyłącznej/niewyłącznej do projektu na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu  – wytwarzania egzemplarzy  
projektu dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w nieograniczonym 
nakładzie; 

2) w zakresie rozpowszechniania i obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 
których  projekt utrwalono – wielokrotne opublikowanie, wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie  
projektu za pośrednictwem sieci teleinformatycznych otwartych i zamkniętych (w 
tym Internetu) oraz serwisów mobilnych, a także publiczne udostępnianie  
projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

3) wprowadzanie do pamięci komputerów i sieci multimedialnych w tym – 
Internetu; 

4) wykorzystywanie  projektu w całości lub we fragmentach w materiałach 
wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i 
komputerowych. 

6. Jeśli projekt zawiera wizerunki osób, dla uwzględnienia Projektu w Konkursie wymagane 
jest zezwolenie na utrwalenie oraz rozpowszechnianie wizerunku przez KIRP. 
Oświadczenie o udzieleniu zezwolenia na utrwalenie oraz rozpowszechnianie wizerunku 
wszystkich osób, których wizerunek widnieje w projekcie, stanowiące załącznik do 
Regulaminu, uczestnik przesyła wraz ze zgłoszeniem projektu w Konkursie. 

7. Przesłanie zgłoszenia  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

§ 3. 
Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników Konkursu 

 
1. Organizator powołuje komisję konkursową, która dokonuje oceny projektów zgłoszonych 

w Konkursie i na podstawie przyznanych punktów wybiera po dwa zwycięskie projekty 
oraz przyznaje po dwa wyróżnienia w obu kategoriach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 
1, oraz ustala, na podstawie liczby projektów zgłoszonych z poszczególnych OIRP, 
zwycięzcę w kategorii, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 2.  

2. Komisja konkursowa może przyznać każdemu projektowi maksymalnie 50 punktów 
według następujących kryteriów oceny: 

1) oddanie wartości konkursowych – promowanie zawodu radcy prawnego jako 
otwartego na świat, poznawanie kultur i współpracę, w tym zagraniczną – 0-20 
punktów 
Punktowane będą w szczególności prezentacje projektowe o wartościach wpisujących 
się w priorytety konkursowe oraz zawierające elementy związane z zawodem radcy 
prawnego i symboliką, związaną z zawodem, samorządem radcowskim, działaniami 
samorządowymi  lub z miejscami, związanymi z wymiarem sprawiedliwości. 

2) walor artystyczny i technika wykonania – 0-15 punktów 
Premiowane będą projekty interesujące wizualnie, uwzględniona będzie pomysłowość 
i nakład pracy, konieczny do wykonania. 

3) nawiązanie do zbliżającej się 40 rocznicy zawodu radcy prawnego lub element 
związany z zawodami prawniczymi w innych krajach – 0-5 punktów 



Organizator będzie brać pod uwagę dodatkowe nawiązanie do  zawodów prawniczych 
w innych krajach lub nadchodzącej 40 rocznicy zawodu. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 września 2021 roku. Laureaci zostaną 
powiadomieni dodatkowo poprzez wiadomość email. 

 

§ 4. 
Nagrody 

 
1. Nagrodami w Konkursie są: 

1) dla zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 
– tablety graficzne; 

2) dla OIRP – zwycięzcy w kategorii, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 – 50 koszulek z 
nadrukiem wybranego projektu z Izby. 

2. Nagrody zostaną przekazane do 15 października 2021r. 
 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy Konkursu mogą kierować pytania w sprawie Konkursu oraz udzielać 

informacji, o które prosi Organizator, na adres poczty elektronicznej 
pocztowkazwakacji@kirp.pl 

2. Organizator może zdecydować o przyznaniu wszystkich, tylko niektórych lub tylko jednej 
nagrody, albo odwołać Konkurs bez podania przyczyny. 

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich 
wykładnia i interpretacja należy do Organizatora. 
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