REGULAMIN KONKURSU
na Scenariusz Zajęć Dydaktycznych „Katyń Pro Memoria” z wykorzystaniem portalu
www.katynpromemoria.pl
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na Scenariusz
Zajęć Dydaktycznych „Katyń Pro Memoria” wykorzystujących informacje dostępne na
portalu www.katynpromemoria.pl, zwany dalej „Konkursem”.
§ 2. Konkurs przeprowadza się na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z
siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, utworzone i działające na
podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640), NIP: 5252503602, REGON: 142894349, zwane dalej
„Organizatorem”.
§ 4. Celem Konkursu jest stworzenie i udostępnienie do publicznego wykorzystania
materiałów dydaktycznych, które pozwolą dzieciom i młodzieży lepiej poznać historię Zbrodni
Katyńskiej z wykorzystaniem portalu www.katynpromemoria.pl przygotowanego przez
Organizatora.
Rozdział 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
§ 5. Konkurs adresowany jest do nauczycieli:
1) szkół podstawowych z Polski lub z zagranicy (kategoria I Konkursu);
2) szkół średnich z Polski lub z zagranicy (kategoria II Konkursu)
- zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.
§ 6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe przygotowane przez Uczestnika
Konkursu indywidualnie lub zespołowo. W przypadku zwycięstwa zespołu nagroda zostanie
podzielona równo między jego uczestników.
§ 7. Prace konkursowe muszą być przygotowane w języku polskim.
§ 8. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową.
§ 9. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych i będących czynnymi nauczycielami.
§ 10. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
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§ 11. 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
Komisji Konkursowej, a także ich osoby najbliższe.
2. Osobą najbliższą, o której mowa w ust. 1, jest to osoba fizyczna, z którą pracownicy
Organizatora lub członkowie Komisji Konkursowej pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Rozdział 3
Wymagania dotyczące zgłoszenia do Konkursu
§ 12. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać za pomocą formularza umieszczonego na
stronie: http://form.cprdip.pl/to/konkursKPM .
§ 13. 1. Pracą konkursową jest opracowany przez Uczestnika Konkursu scenariusz zajęć
dydaktycznych opartych o informacje dostępne na portalu www.katynpromemoria.pl.
2. Scenariusz zajęć dydaktycznych powinien być adresowany do konkretnej grupy
wiekowej (określonego poziomu edukacyjnego: szkoły podstawowej lub szkoły średniej).
Zajęcia dydaktyczne objęte scenariuszem powinny trwać 45 minut lub 2x45 minut z wyraźną
cezurą między lekcjami.
§ 14. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika
Konkursu, że:
1) do pracy konkursowej przysługują mu wyłączne i nieograniczone w czasie autorskie prawa
majątkowe;
2) praca konkursowa nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz jest
samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020
r. poz. 288);
3) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw
majątkowych w zakresie opisanym w § 30;
4) autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób
trzecich i mogą zostać przeniesione na Organizatora bez żadnych ograniczeń.
§ 15. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace konkursowe, które nie brały
udziału w innych konkursach.
Rozdział 4
Termin i sposób składania zgłoszeń do Konkursu
§ 16. 1. Zgłoszenie do Konkursu składa się w terminie do dnia 14 marca 2021 r. za pomocą
formularza dostępnego na stronie: http://form.cprdip.pl/to/konkursKPM .
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2. Zgłoszenia do Konkursu złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą brały
udziału w Konkursu.
Rozdział 5
Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu
§ 17. Oceny złożonych prac konkursowych i wyłonienia trzech najlepszych prac
konkursowych w każdej z dwóch kategorii dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą:
1) Przewodniczący – Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) członkowie:
a) Izabella Sariusz-Skąpska, Federacja Rodzin Katyńskich,
b) Aleksander Pawlicki, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i
Uniwersytetu Warszawskiego,
c) Jakub Lorenc, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i
Uniwersytetu Warszawskiego;
3) Sekretarz – Bartłomiej Gajos, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
§ 18. Posiedzenia Komisji Konkursowej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
§ 19. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
§ 20. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie,
prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) jakość dydaktyczna zgłoszonego pomysłu, w tym m.in.: oryginalność pomysłu,
wykorzystanie metod i materiałów umożliwiających uczniom i uczennicom (lub ich
grupom) wybór alternatywnych aktywności (personalizację pracy), dostosowanie metod do
materiałów i grupy wiekowej, wskazówki dotyczące zwiększenia dostępności zadań i
materiałów dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
2) wewnętrzna spójność scenariusza: zgodność zaplanowanych kryteriów sukcesu i pytania
problemowego z treścią scenariusza;
3) wykorzystanie zasobów strony i jakość merytoryczna.
§ 21. 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż dnia 13 kwietnia 2021 r.
2. Informację o wynikach Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Organizatora
(http://www.cprdip.pl/).
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§ 22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym
wydłużenia terminu składania prac konkursowych, zamieszczając informację o dokonanych
zmianach na stronie internetowej Organizatora (http://www.cprdip.pl/).
§ 23. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.
Rozdział 6
Nagrody w Konkursie
§ 24. W Konkursie nagrodą jest nagroda pieniężna przyznawana trzem Uczestnikom
Konkursu, których praca konkursowa została wybrana jako najlepsza w każdej z dwóch
kategorii Konkursu (Laureaci Konkursu).
§ 25. Laureatom Konkursu przyznaje się, odpowiednio do zajętego miejsca w kategorii
Konkursu, w których zgłoszona przez nich praca konkursowa była oceniania, następującą
nagrodę:
1) pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 zł;
2) drugą nagrodę w wysokości 7 000 zł;
3) trzecią nagrodę w wysokości 5 000 zł.
§ 26. 1. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Nagroda zostanie wypłacona Laureatom Konkursu po zawarciu umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (§ 30), przelewem na rachunek płatniczy
wskazany w tej umowie.
§ 27. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej
nagrody na osoby trzecie.
§ 28. 1. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie
lub innym podziale nagród.
2. W razie nieprzyznania żadnej nagrody w Konkursie, Konkurs unieważnia się. W takim
przypadku Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Uczestnikom Konkursu nie przysługują
żadne roszczenia wobec Organizatora.
§ 29. 1. W razie powzięcia przez Organizatora lub członka Komisji Konkursowej informacji
o tym, że praca konkursowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub
postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
1) wstrzymania się z przyznaniem lub przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia
wątpliwości;
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2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie;
3) żądania zwrotu nagrody już przyznanej.
2. Jeżeli skutkiem decyzji, o której mowa w ust. 1, będzie nieprzyznanie żadnej nagrody w
Konkursie, Konkurs unieważnia się. W tym przypadku Uczestnikom Konkursu nie przysługują
żadne roszczenia wobec Organizatora.
Rozdział 7
Autorskie prawa majątkowe
§ 30. 1. Laureaci Konkursu są zobowiązani do zawarcia z Organizatorem umowy o
przeniesienie autorskich praw majątkowych do przygotowanych przez siebie prac
konkursowych. Przeniesienie tych praw jest nieodpłatne i uprawnia Organizatora do
wyłącznego, nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania z pracy konkursowej i
rozporządzania nią na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia tych praw,
w szczególności do:
1) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania
lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) wykonywania, stosowania, wystawiania, wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania,
przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
3) obrotu egzemplarzami nośników;
4) użyczenia, najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których pracę konkursową
utrwalono;
5) publicznego rozpowszechniania, w szczególności: wyświetlania, odtwarzania, nadawania i
reemitowania w dowolnym systemie lub standardzie, a także publicznego udostępniania
pracy konkursowej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
6) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnych w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów;
7) rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
8) wykorzystywania w utworach multimedialnych;
9) nadawania za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe.
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2. W umowie, o której mowa w ust. 1, Laureaci Konkursu zezwalają nieodpłatnie
Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych oraz przenoszą na Organizatora prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przygotowanej przez siebie pracy konkursowej
na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 1.
3. W umowie, o której mowa w ust. 1, Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatnie
na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do przygotowanej przez siebie
pracy konkursowej według potrzeb Organizatora wynikających z przyjętego przez niego
sposobu rozpowszechniania pracy konkursowej, w szczególności na:
1) decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa;
2) dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek i uzupełnień oraz rozpowszechniania pracy
konkursowej w takiej postaci;
3) decydowania o rozpowszechnianiu całości lub części pracy konkursowej, samodzielnie lub
w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach
utworów audiowizualnych.
4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje z chwilą wypłaty nagrody.
5. Prawa, o których mowa w ust. 2 i 3, obejmują korzystanie i rozporządzanie pracą
konkursową w całości lub ich wybranej części.
6. W umowie, o której mowa w ust. 1, Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na udzielanie
przez Organizatora licencji na nieograniczony krąg podmiotów.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie będzie ograniczone pod względem celu
rozpowszechniania pracy konkursowej ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a
prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
8. Laureaci Konkursu zobowiązują się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w
imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych
stanowiących elementy pracy konkursowej.
9. W przypadku elementów pracy konkursowej, co do których Laureatom Konkursu nie
przysługują autorskie prawa majątkowe, w umowie, o której mowa w ust. 1, Laureaci Konkursu
udzielą Organizatorowi licencji w takim zakresie, w jakim nabyli je od podmiotów
dysponujących prawami do tych elementów.
§ 31. Z chwilą wypłaty nagrody Laureaci Konkursu przeniosą nieodpłatnie na Organizatora
własność przekazanych egzemplarzy przygotowanych przez siebie prac konkursowych.
§ 32. 1. Laureaci Konkursu zobowiązują się do dokonania, na wniosek i w zakresie
określonym przez Organizatora, zmian w przygotowanej przez siebie pracy konkursowej.
2. Zgłaszają wniosek, o którym mowa w ust. 1, Organizator zobowiązuje się o uszanowania
formy pracy konkursowej.
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§ 33. Laureaci Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
Rozdział 8
Ochrona danych osobowych
§ 34. Złożenie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika
Konkursu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w tym zgłoszeniu:
1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej
- zwanych dalej „danymi osobowymi”.
§ 35. 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane kontaktowe
administratora danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej Organizatora pod
adresem http://www.cprdip.pl/kontakt.html.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w zakładzie Organizatora
sprawuje inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
zamieszczone
są
na
stronie
internetowej
Organizatora
pod
adresem
http://www.cprdip.pl/centrum,zespol,iod.html.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym zamieszczenia ogłoszenia o
wynikach Konkursu na stronie internetowej Organizatora (http://www.cprdip.pl/), zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”;
2) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez
Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) członkowie Komisji Konkursowej
zaangażowani w realizację Konkursu;

oraz

pracownicy

Organizatora

bezpośrednio
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2) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
3) podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z
zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
5. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przez okres konieczny do ich przetwarzania
na użytek organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz archiwizowane przez czas
określony przepisami prawa;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych
przez Organizatora;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, do chwili utraty przez fakty znaczenia
prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Organizatora, w tym roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora.
6. Uczestnikowi Konkursu, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje:
1) prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakładzie Organizatora we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
wnioskodawcy, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
§ 37. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika
Konkursu, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw
autorskich i pokrewnych osób trzecich spowodowanych w trakcie Konkursu, w trakcie lub w
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wyniku wykonywania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do przygotowanej
przez siebie pracy konkursowej oraz dysponowania przez Organizatora pracą konkursową
zarówno w trakcie Konkursu, jak i w trakcie wykonywania umowy o przeniesienie autorskich
praw majątkowych. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
wobec Organizatora z tytułu naruszenia praw autorskich i pokrewnych lub dóbr osobistych, w
szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności
intelektualnej, Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o zgłoszeniu roszczeń, a
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz
do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności przez:
1) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym
wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej
możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Organizatora;
2) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub
przyznanych na podstawie ugody lub innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej
decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Organizatora na
rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych
i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w
przypadku zapłacenia tych kwot przez Organizatora lub ich wyegzekwowania od
Organizatora przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Organizatora kwoty wraz z kosztami
celowej egzekucji;
3) zwrócenie Organizatorowi zapłaconych przez nią kosztów doradztwa prawnego, z którego
skorzystała w związku z roszczeniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym
na rzecz Organizatora od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego.
§ 38. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i złożenia zgłoszenia do Konkursu,
w tym kosztów przygotowania i złożenia pracy konkursowej.
§ 39. Złożenie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
§ 40. 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
oraz do przerwania lub unieważnienia Konkursu.
2. Informacje o zmianach w niniejszym regulaminie oraz o przerwaniu bądź unieważnieniu
Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Organizatora (http://www.cprdip.pl/).
§ 41. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje
Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.
§ 43. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
§ 44. Ewentualne spory między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą
rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeżeli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia,
właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
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§ 45. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320).
§ 46. Niniejszy regulamin oraz wprowadzone do niego zmiany mają moc wiążącą od dnia
ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora (http://www.cprdip.pl/).
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