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$1 [Organizator Konkutsu]

l og6hopoiski Konkurs IGasom6wczy (oI{Ii) zwany dalej I{onkursem jest ptojekreir-r
Europejskiego Storvarzyszenia Student6w Prawa ELSA poland.

2. I(onkurs nosi imip mec Joanny Agackrej - Indeckrej

3. I(onkurs jest orgamzowany przez Grupe Loka1n4, wybran4 w we\vneftznym konkursre przez
ZtLrz1d lSzlowy ELSA Poland na podstavrie zlo2o11,c7) aplikacji, zg,an4 dalej Organizatorem
I{stqga Decyzll Europejskiego Stowarzyszcnia Student6w ptawa ELSA poland 29 po L w-aln1,m
Zebraniu Delegat6w ELSA Poland w Katowicach

$2 [Przebieg Konkursu]

I{onkurs przebiega s' dw6ch etapach: a) I etap - Lokalne I{onkursy I{tasom6wcze (I-I{J{)

b) II etap - Final Og6lnopolskrego l(onkursu I{tasom6wczego.

$3 [Uczestniry]

1. W Konkursie n-rog4 bra6 udzial studenci ptawa lub admirustracji studi6w licencjackich lub
magisterskich w]'iszych wczeroi pub]rcznycir i nicpubJrcznych w polscc z wyllczeniem shrdent6rv
I roku studi6w licencjackich h-rb jednoJitych magisterskich.

2 !y' I(onkursie nie mog4 bra6 udzialu laureaci trzech pierrr,'szych miejsc poprzednrch eclycji
I(onkutsu.

$4 [Uczestnicy Fina u]

1. w Frnale Konkursu bior4 udzial zvycigzcy Lokalnych l(onkurs6w I(rasom6wczych. Razem
16 os6b-

2, Jeili nast4pi syht cja z $6 pkt 2 to nale2y przeprowadzid dolosowanie uczestnika u,(r6d
laureat6w II miejsca LI(-6w tak, ab1' s2l[qwi1a ]iczba uczestnik6w fina]u OI(I( urynosila 16
os6b.

3 !7 przypadku rczyg'nacji zurycigzcy LI{{ u z udzialu w Finare I(onkursu, praw-o do udzialu
w Finale OI(I( ptzysluguje laureatowi II mrejsca z danej Grupy Lokalnej, a w przypadku jego
tezvgnacji laureatowr III miejsca.



$5 [Ptzedmiot Konkursu]

1. Podstaw4 wl'st4piei s4 kazusy opracowane na podstawie spraw s4dowych. Wyst4prenie
uczestnika polega na wygloszeniu mo$T koiczacej postqpowanie przed s4dem I rnstancji. Jedna
sprawa ptzedstawiana jest przez 2 osoby wystgpuj4ce w przeciwnych rolach ptocesowych.

2. I(onkurs odbywa siq na podstawie kazws6w z nasrgpuj4cych dzie&in prawa: 1) prawo c1.wi_lne,

2) prawo karne, 3) ptawo administracyjne. 3. w ptzlpadku oieparzystei liczby uczestnik6w Finalu
z danej dziedzrny ptawa osoba, dla kt6rej zabnkrie przeciwnika procesowego przedstawi sprawg
indywidualnie.

\6 [Organizacfa I etapu Konkursu]

1. Wszystkie Grupy Lokahe ELSA Poland (z wyjatkiem Grupy Lokalnej ELSA LubJin)
s4 zobowi4zare do zotgarizowania Lokalnych Konkurs6w IGasom6wczych do 20 marcz
ka2dego roku w oparciu o przygotowzne pfiez nie regulaminy.

2. !7 uzasadnionych przypadkach Zarz4d Knlow-1 ELSA Poland moze z:woktt(. Grupg Lokalna
z obowi4zku organizacji LKJ{.

3. Je6li Gmpa Lokalna ELSA Lublin ne zorganizuje LI{(-u to laureaci I i II miejsca
Srodowiskowego I(onkursu IGasomowczego otganizowanego w Lubllnie ptzez Studenckie I{olo
Naukowe Pta'rnik6w maj4 prawo wzi4i wdzia.l w oKr( rn zzsadach okre6lonych w IGigga
Decyzji Europejskiego Stowarzyszenia Student6w Prawa ELSA poland 30 po L Walny'r
Zebrantu Deiegat6w ELSA Poland w l(atowicach Regulamir.'e oI$ pod warunkienr,
2e zostzn4zgloszed Organizatorowi OI(J( do 20. matca ka2dego roku.

4 Regulamirry LI(i( musz4 by6 zgodne z tre(ci4 Regulamjnu Konkursu. 5. orgatszzLtorzy Lr{J{-
s4 zobosiqzari do dma 20. marca ka2dego roku zglosi6 dane zwycigzc6rv (rmrg i nazwisko,
numer telefonu, adres e mail) przeprowa.dzonych pzez nich konkurs6q' oraz osoby, kt6te za19!y

II miejsca wtaz z okrefleniem dziedzirry ptawa, w kt6rej uczestnicy wystepowali $/ I etapie.

\7 [Rozlosowanie kazus6w w drugim etapie]

1 wyb6r numeru sprawy oraz przeciwnil<6w ptocesowych i ich t61 nastgpuje w dtodze losowania
przeprowadzanego nie p6lniej n2 74 dn pxzed dmem Finalu OI(I(.



*
3 !7 przypadku nieparzystej Lczby uczestnik6w w co najmniej dw6ch dziedzinach prawa,
Otgantzator rnoze zaproponowa6 Uczestnikom Fioalu zn-lianp dziedztny prat,a.

$8 [Przebieg Konkutsu]

Mowa uczestflka Finalu nie moze przektaczat 10 minut. I(a2da strona ma prawo clo dodatkowe;
3 minutowej repliki. a4owa uczestnika Finalu, o kt6ry11 -o-^ w $5 pkt 2 ote o'oze trwa6 dlu2ej
ni2 15 minut, bez prawa dodatkowej replikr- \xryst4piene musi obejmowa6 ustosunkowanie slE do
stanu faktycznego i prawncgo spra$T. Podczas \rTS tAp1efl1a uczestnik Finalu n-roZe korzysta6
z tekst6v ustavr, komentarzy, literatury, zbtor6w orzeczeA oraz wlasnych notatek

$9 [fury i k4'teria oceny wyst4rieri]

1 Uczestnik6w Finalu ocenia Jury skladaj4cc sig z zaproszonych przez organizatota os6b.
Czlonkowic Jury v1'bieraj4 spoSr6d siebie Pzeu'odnicz[cego

2 Jury dokoruje ocefl \irysr4piei \/edlug nastEpuj4cych kryreri5rv:

. poprawno(6 kwalihkacji prawnej oraz argumentac1!

. logika uzasadnienia,

. tetorika,

. kultura jpzyka,

. og6lne wra2enie.

3 za kazde z v1'micnionych kryteri6w czlonek Jury moie przyzna(. punkqr w skah od 0 do 5
korzystaj4c z przl'gotowanych przez Otgantzatora fornularzy ocen.

$10 [ Wyb6t zwyciqzcy]

Wybotu jednego zwyc:L,zcy onz pozostalych laureat6w l(onkLrrsu Jury dokonuje po natadzte
w dtodze glosowania. W przypadku r6wnej iloici gtros6w decydule glos przewodniczacego Ju4,
Jury wybiera laureat6w trzech pierwszych miejsc uzasadniaj4c swoj4 dccyzjg. Jury mo2e przyznac
t6wde2 wyr62nrenia. I(sigga Decyzji Europejskiego Stowatz;,szenia Studenr6w prarva ELSA
Poland 31 po L Walnym Zebraniu Delegat6w ELSA poland w l(atowicach.
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