
Regulamin konkursu na esej „Adwokatka, która mnie inspiruje” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE I CEL KONKURSU 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) został przyjęty przez Naczelną Radę 

Adwokacką z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa (dalej zwaną 

Organizatorem) – organizatora konkursu na esej „Adwokatka, która mnie inspiruje” (dalej 

zwanym Konkursem). 

2. Organizatora, we wszelkich sprawach w związku z Konkursem i Regulaminem, 

reprezentuje Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (dalej zwany Zespołem), w 

imieniu którego działa Przewodnicząca Zespołu. 

3. Regulamin oraz wszelkie informacje udzielane przez Organizatora w związku z 

Konkursem udostępniane są na stronie internetowej Organizatora: adwokatura.pl oraz stronie 

Zespołu ds. Kobiet na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/zespoldskobiet. 

4. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie. 
5. Celem Konkursu jest: 

a. Zainicjowanie dialogu międzypokoleniowego w obszarze historii Adwokatury, istnienia i 

znaczenia kobiet we współtworzeniu samorządu adwokackiego, 

b. docenienie i wyróżnienie pracy adwokatek, które mogą stanowić wzór dla młodego 

pokolenia prawników i prawniczek, 

c. wyróżnienie młodych prawników i prawniczek, którzy i które świadomie i refleksyjnie 

podchodzą do obranej drogi zawodowej, doceniają rolę adwokatek w samorządzie i posiadają 

umiejętności literackie.   

 

§ 2 

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI KONKURSU 

 

W Konkursie mogą wziąć udział: 

a) aplikanci i aplikantki adwokackie wpisani/e na listę aplikantów adwokackich lub 

b) osoby wykonujące zawód adwokata, wpisane na listę adwokatów nie wcześniej niż w 

2016 r., 

 

- których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

§ 3 

PRACA KONKURSOWA – ESEJ 

1. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pisemnego eseju, którego 

autor/ka  odpowie na zagadnienie – „Adwokatka, która mnie inspiruje”. 

2. Praca konkursowa może dotyczyć adwokatki znanej osobiście autorowi lub autorce 

(np. patronki, koleżanki, współpracowniczki), lub nieznanej osobiście, działającej czynnie lub 

będącej na emeryturze, a także postaci historycznej. 

3. Do Konkursu zgłaszać można jedynie prace przygotowane samodzielnie, których 

autorem lub autorką jest osoba zgłaszająca. 

4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

5. Praca konkursowa musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy: 

a. Imię i nazwisko autora/autorki pracy, 

b. Wskazanie statusu autorka/ki pracy (aplikant/ka adwokacka, adwokat/ka wraz z 

informacją o roku wpisu na listę adwokatów), 

c. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail autora/ki 



6. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pliku pdf przy użyciu pliku 

tekstowego przy użyciu czcionki Times New Roman lub Arial 12 pt, odstęp między wierszami 

1,5, marginesy stron 2,5 cm. 

7. Objętość pracy konkursowej powinna mieścić się między 6000 a 15000 znaków. 
 

§ 4 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać nadesłane do 13 sierpnia 2021 r. w drodze 

elektronicznej na adres e-mail dzial.osobowy@nra.pl 
2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
a. Pracę konkursową w formacie pdf, 
b. Wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie Uczestnika lub Uczestniczki 
Konkursu, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
c. Zdjęcie Uczestnika/Uczestniczki Konkursu w formacie jpg. 
3. Prace konkursowe niespełniające warunków opisanych w § 3, nadesłane niezgodnie z 
zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i 2 lub przez osoby niespełniające wymagań wskazanych 
w § 2, nie będą rozpatrywane w Konkursie. Zespół nie ma obowiązku zawiadamiać o 
odrzuceniu prac niespełniających warunków formalnych. 
4. Prace konkursowe nadesłane w terminie i spełniające pozostałe warunki formalne 
wskazane w niniejszym Regulaminie, zostaną przekazane przez Zespół komisji konkursowej 
w formie zanonimizowanej. 

 
§ 5 

NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów Konkursu, która zdecyduje o przyznaniu nagród. 

2. Komisja Konkursowa oceniając eseje będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a. zgodność z tematyką konkursu, 

b. zawartość merytoryczną pracy, 

c. styl i język pracy, w tym jego walory literackie 

3. Decyzja Komisji co do wyboru laureatów/ek jest wiążąca i nie podlega zaskarżeniu. 

4. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a. ocena ważnych zgłoszeń do Konkursu; 

b. sporządzenie protokołu z wyboru laureata/ki Konkursu i uzasadnienie wyboru; 

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania 

tylko ich części. 

6. W ramach Konkursu zostaną przyznaje trzy nagrody – I miejsce i dwa wyróżnienia/I, II 

i III miejsce.  Autorzy/ki trzech najlepszych prac otrzymają: 

a. nagrody rzeczowe, 

b. zaproszenie do udziału w konferencji „Adwokackie HERstorie” w dniu 28 sierpnia 

2021 r. w Gdańsku, gdzie odczytane zostaną zwycięskie prace. 

7. Ogłoszenie decyzji Komisji nastąpi do 21 sierpnia 2021 roku. 

8. Wręczenie nagród nastąpi 28 sierpnia 2021 r. w Gdańsku. Laureaci/tki Konkursu 

otrzymają od Organizatora, w razie potrzeby, zwrot kosztów podróży i noclegu. 

9. Informacja o laureatach/kach zostanie opublikowana pod adresem adwokatura.pl oraz 

na stronie Zespołu ds Kobiet na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/zespoldskobiet. 
 

§ 6 KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zespół w związku z Konkursem będzie 

formułowana w języku polskim. 

2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszelka korespondencja 

związana z Konkursem (w tym w szczególności wnioski, zapytania, informacje, 

zawiadomienia) będzie prowadzona za pomocą poczty elektronicznej. 

https://www.facebook.com/zespoldskobiet


3. Adresat korespondencji elektronicznej na żądanie Zespołu niezwłocznie potwierdza 

fakt jej otrzymania. 

4. Wszelka korespondencja elektroniczna dotycząca Konkursu powinna być kierowana 

do Zespołu na adres e-mail dzial.osobowy@nra.pl . Jakakolwiek korespondencja elektroniczna 

dotycząca Konkursu, kierowana na inny adres e-mail, nie będzie brana przez Organizatora 

pod uwagę. 
5. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na każdą otrzymaną korespondencję, w 

szczególności jeżeli w opinii Zespołu korespondencja nie jest związana bezpośrednio z 

Konkursem lub nie jest istotna. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości nie będące skutkiem 

jej bezpośrednich działań, w szczególności: zakłóceń sieci, przesyłanych treści, 

indywidualnych ustawień urządzeń i sposobów ich konfiguracji, ustawień operatorów sieci, za 

pośrednictwem których korespondencja jest wysyłana. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania 

błędnych danych osobowych w czasie dokonywania zgłoszenia, w szczególności błędnych 

danych adresowych. 

 

 

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z tytułu uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jego uczestnikom/czkom nie 

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. 

2. Nagroda może zostać przyznana także w przypadku, kiedy złożone zostanie tylko 

jedno ważne zgłoszenie do Konkursu. 

3. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca oraz osoba zgłaszana oświadczają, że 

zapoznały się z Regulaminem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie jednostronną decyzją Organizatora. 

Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Organizatora na jego 

stronie internetowej pod adresem adwokatura.pl oraz na stronie Zespołu ds Kobiet na portalu 

społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/zespoldskobiet i wiążą od dnia ich 

ogłoszenia, chyba że zmieniony Regulamin stanowi inaczej. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji w sprawie jego przyjęcia przez 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i niezwłocznie po podjęciu tej decyzji zostaje 

ogłoszony na stronie internetowej Organizatora pod adresem adwokatura.pl oraz na stronie 

Zespołu ds Kobiet na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/zespoldskobiet. 
 

 

 


