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Regulamin XXIV Lokalnego Konkursu Krasomówczego w Olsztynie 

 

 

§1 

[Postanowienia ogólne] 

 

1. Organizatorem XXIV Lokalnego Konkursu Krasomówczego, zwanego dalej „Konkursem” jest 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs stanowi etap eliminacyjny do XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. 

 

 

§2 

[Cele Konkursu] 

 

Konkurs ma na celu: 

1. stworzenie studentom prawa i administracji możliwości sprawdzenia swoich 

umiejętności nabytych w trakcie studiów w zakresie analizy zagadnień prawnych 

i oratorstwa, 

2. poszerzanie wiedzy prawniczej studentów. 

 

 

§3 

[Przedmiot Konkursu] 

 

Przedmiotem Konkursu jest wygłoszenie przez Uczestnika mowy przygotowanej na podstawie 

sprawy sądowej. 

 

§4 

[Uczestnicy Konkursu] 

 

1. W Konkursie mogą brać udział studenci prawa lub administracji studiów licencjackich lub 

magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Olsztynie z wyłączeniem 

studentów I roku wspomnianych kierunków studiów. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być laureaci pierwszych trzech miejsc poprzednich edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im.mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. 
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§5 

[Liczba Uczestników] 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników w Konkursie. 

W przypadku tego ograniczenia o udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń, 

z pierwszeństwem dla studentów z wyższych lat studiów. 

2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

etapu eliminacyjnego do Konkursu. Etap eliminacyjny odbywa się na takich samych zasadach 

jak Konkurs. 

 

§6 

 [Harmonogram Konkursu] 

 

Organizator ustala Harmonogram Konkursu. (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

 

 

§7 

[Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie] 

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza 

zapisów udostępnionego przez Organizatora na oficjalnym wydarzeniu Konkursu na portalu 

Facebook. 

2. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia w ciągu 72 godzin od jego otrzymania. 

3. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 należy niezwłocznie 

skontaktować się z Organizatorem droga mailową pod adresem: vpaa@olsztyn.elsa.org.pl . 

4. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odrzuceniem lub dyskwalifikacją Uczestnika. 

 

 

§8 

[Spotkanie organizacyjne] 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnych 

przeprowadzonym przez Organizatora Konkursu. 

2. Podczas spotkania organizacyjnego nastąpi przydzielenie Uczestnikom kazusów oraz stron 

procesowych. 

3. W sytuacji, gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w spotkaniu organizacyjnym może 

wyznaczyć osobę, która go będzie reprezentować. Należy poinformować o tym Organizatora 

Konkursu drogą mailową.  

 

mailto:vpaa@olsztyn.elsa.org.pl
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§9 

[Przebieg Konkursu] 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest wygłoszenie mowy kończącej postępowanie przed sądem 

I instancji, którą przygotuje na podstawie kazusu  udostępnionego przez Organizatora. 

2. Jedna sprawa przedstawiana jest przez 2 osoby występujące w przeciwnych rolach 

procesowych.  

3. W przypadku nieparzystej liczby Uczestników, osoba dla której zabraknie przeciwnika 

procesowego przedstawi sprawę indywidualnie. 

4. Wystąpienie Uczestnika musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego oraz 

prawnego sprawy. 

5. Konkurs odbywa się na podstawie kazusów z następujących dziedzin prawa: 

1. prawo cywilne, 

2. prawo karne, 

3. prawo administracyjne. 

6. Mowa Uczestnika Konkursu nie może trwać dłużej niż 10 minut. Ponadto każda strona ma 

prawo do 3 minutowej repliki. Mowa Uczestnika o którym mowa w §9 ust. 3  nie może trwać 

dłużej niż 15 minut, Uczestnikowi temu nie przysługuje prawo do repliki. 

7. Podczas wystąpienia Uczestnik Konkursu może korzystać z tekstów ustaw, komentarzy, 

literatury, zbiorów orzeczeń oraz własnych notatek. 

 

 

 

§10 

[Jury] 

 

1. Uczestników Konkursu ocenia Jury składające się z zaproszonych przez Organizatora osób. 

2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

 

 

§11 

[Kryteria oceny wystąpień] 

 

1. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów: 

1. poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji, 

2. logika uzasadnienia, 

3. retoryka, 

4. kultura języka, 

5. ogólne wrażenie. 

2. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0 do 5, 

korzystając z przygotowanych przez Organizatora formularzy ocen. 
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§12 

[Wybór zwycięzcy] 

 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna. 

2. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który uzyskał sumarycznie największą liczbę 

punktów. 

3. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Laureat I miejsca w Konkursie ma prawo wziąć udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie 

Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej w Krakowie. W przypadku jego rezygnacji 

uprawnienie to przechodzi na laureata II miejsca w Konkursie.  

 

§13 

[Nagrody] 

 

Organizator przyznaje nagrody kierując się oceną  Jury. 

 

§14 

[Kontakt z Organizatorem] 

 

Do kontaktu z Organizatorem służy adres mailowy: vpaa@olsztyn.elsa.org.pl 

 

 

§15 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. Organizator Konkursu dokonuje wykładni postanowień Regulaminu Konkursu oraz 

rozstrzyga spory wynikłe z jego zastosowania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz 

Harmonogramie. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować 

o wprowadzonych zmianach Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są 

przedmiotem Konkursu, w celu realizacji jego procesu. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 
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§16 

[Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych] 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie wypełnionego zgłoszenia oznacza 

zaakceptowanie Regulaminu i tym samym akceptację przez uczestników warunków 

przetwarzania ich danych wskazanych w zgłoszeniu konkursowym w celu aktywnego udziału 

w Konkursie i nagrodzenia laureatów.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Europejskie Stowarzyszenie 

Studentów Prawa ELSA Poland (dalej “ELSA Poland”) z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa).  

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie jest 

warunkiem uczestnictwa w Konkursie - brak podania tych danych uniemożliwi uczestnikowi 

udział w Konkursie.  

4. Odbiorcami danych osobowych są członkowie ELSA Poland zaangażowani w organizację 

Konkursu oraz Jury Konkursu. Dane mogą zostać ujawnione również innym podmiotom 

wspomagającym organizację Konkursu, podmiotom zewnętrznym dostarczającym 

i wspierającym systemy informatyczne ELSA Poland oraz podmiotom świadczącym usługi 

związane z bieżącą działalnością ELSA Poland. Dane laureatów mogą zostać ujawnione 

fundatorom nagród. 

 

 5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z organizacją 

Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes ELSA 

Poland - organizacja Konkursu, kontakt z uczestnikami, informowanie o przebiegu i wynikach 

Konkursu, a także promocja, dokumentowanie i archiwizacja działalności ELSA Poland 

w zakresie przetwarzania wizerunku uczestnika utrwalonego w związku z jego udziałem 

w konkursie.  

 

6. Przetwarzane kategorie danych osobowych uczestników to dane osobowe, które pochodzą 

bezpośrednio od uczestników - w szczególności: imię, nazwisko, adres email, informacja dot. 

studiów. 

 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Konkursu, jednak 

nie dłużej niż do przeprowadzenia jego ewaluacji. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany 

na potrzeby archiwizacji i dokumentowania działalności ELSA Poland również po zakończeniu 

ewaluacji konkursu. 

 

8. Dane osobowe uczestników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji.  
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9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wskazane 

powyżej uprawnienia można wykonać poprzez wysłanie wiadomości z treścią żądania na adres 

e-mail: iod@elsa.org.pl. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją 

z uczestnictwa w Konkursie.  

 

10. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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Załącznik numer 1 do Regulaminu 

 

Harmonogram Konkursu 

 

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu od 24 lutego do 10 marca 2020 r. godz. 
23:59 CET 

Spotkanie organizacyjne 12 marca 2020 r. godz. 18.30 

Finał Konkursu 26 marca 2020 r. godz. 16:30 

 

 


