Regulamin
„Dzień z prawem – w sądzie”
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin [zwany dalej Regulaminem] określa cele i warunki przeprowadzenia
spotkań pod tytułem „Dzień z prawem - w sądzie” [zwanych dalej Zajęciami].
2. Zajęcia prowadzone będą w Sądach Okręgowych lub Rejonowych właściwych
dla siedziby szkoły, dla uczniów szkół średnich z terytorium całej Polski.
3. Koordynatorem koncepcji projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: edukacjaprawna@ms.gov.pl
4. Organizatorem Zajęć są poszczególne Sądy Okręgowe i Rejonowe.
5. Zajęcia będą przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019.
6. Ramowy Program Zajęć stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cel Zajęć
§2
Celem Zajęć jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkolnej poprzez udział
w różnorodnych formach zajęć edukacyjnych, realizowanych na terenie całego Kraju
w ramach uniwersalnego programu.
Uczestnicy Zajęć
§3
1. W Zajęciach mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Polski.
2. Uczestnikami Zajęć mogą być zarówno uczniowie uczęszczający do jednej klasy, jak też
uczestnicy zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych np. w formie kół zainteresowań.
3. Udział w Zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Organizator Zajęć nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce przebiegu Zajęć.
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Warunki uczestnictwa w Zajęciach
§4
1.

Warunkiem udziału w Zajęciach jest spełnienie wszystkich, niżej wymienionych
warunków:
a) zaakceptowanie i przestrzeganie Regulaminu Zajęć,
b) wyrażenie przez szkołę w roku szkolnym 2018/2019 chęci odbycia Zajęć
w Sądzie Okręgowym lub Rejonowym właściwym dla siedziby szkoły,
c) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu
oraz jego doręczenie Organizatorowi Zajęć.

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości w zakładce „Edukacja prawna”. Organizator Zajęć może opracować
własny wzór Formularza zgłoszeniowego do programu.
3. Doręczenie Organizatorowi Zajęć podpisanego Formularza zgłoszeniowego oznacza
akceptację Regulaminu Zajęć.
Sposób rekrutacji na Zajęcia
§5
1.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić a następnie przesłać pocztą tradycyjną
(lub doręczyć osobiście) na adres właściwego sądu, z dopiskiem „DZIEŃ Z PRAWEM
W SĄDZIE”.

2.

Klasa lub koło powinny być zgłoszone do udziału w Zajęciach przez dyrektora
lub nauczyciela danej szkoły.

3. Liczba Zajęć jest ograniczona.
4. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Szkoła przyjęta na Zajęcia otrzyma potwierdzenie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
6. Szkoła zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi Zajęć listy uczestników zajęć oraz
danych opiekuna/ów grupy najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
7. Opiekun jest zobowiązany do sprawowania opieki nad uczestnikami Zajęć i ponosi za
nich odpowiedzialność.
8. Organizator Zajęć zapewnia sobie prawo odrzucania zgłoszeń po wyczerpaniu limitu
miejsc.
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Przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalanie i upowszechnianie
wizerunku.
§6
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Zajęć.
2. Doręczenie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz 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 dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Zajęć.
3. Wyrażenie zgody daje Organizatorowi Zajęć prawo do opublikowania imion i nazwisk
uczniów uczestniczących w Zajęciach wraz z nazwą szkoły lub dodatkowo nazwą klasy
albo koła zainteresowań, jak i umieszczania tych informacji w wykonanych materiałach
fotograficznych i nagraniach video oraz wszelkich materiałach informacyjnych
Organizatora Zajęć w mediach i Internecie.
4. Przekazanie danych osobowych oraz zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
jest dobrowolne, stanowi jednak warunek uczestnictwa w projekcie.
Postanowienia końcowe
§7
1. Wszyscy uczestnicy Zajęć podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
2. W czasie pobytu w budynkach sądów zabronione jest posiadanie i używanie przedmiotów
oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
3. Organizator Zajęć zastrzega sobie prawo do przerwania Zajęć w dowolnym czasie
bez podania przyczyny.
4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora Zajęć.

Załącznik: Program Zajęć „Dzień z prawem – w sądzie”
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Załącznik nr 1
Program Zajęć „Dzień z prawem – w sądzie”

Program Zajęć „Dzień z prawem– w sądzie”
/Sugerowane godziny/

godz. 9:00 – 9:30
Spotkanie z sędzią – prelekcja na temat wykonywania oraz ścieżki dojścia do zawodu
sędziego, organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z możliwością zadawania
pytań
godz. 9:30 – 10:50
Symulacja

rozprawy

sądowej

–

symulacja

rozprawy

przed

sądem

na

jeden

z zaproponowanych tematów (postępowanie karne w sprawach nieletnich/obowiązki świadka
w sądzie) wraz z omówieniem poszczególnych instytucji prawnych (ok. 2 godziny)
godz. 10:50 – 11:50
Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów na wylosowane zagadnienie – warsztaty
z mediatorem (ok. 1 godzina)
godz. 11:50 – 12:20
Quiz – quiz podsumowujący wiedzę zdobytą na zajęciach
aplikacja internetowa - quizme.pl
godz. 12:20 – 12:40
Ankieta ewaluacyjna
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(ok. 30 minut) - darmowa

