REGULAMIN
III Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego
„Szafirowe Paragrafy”

[Konkurs]
§1
Regulamin określa zasady uczestnictwa i przebieg III Ogólnopolskiego Konkursu z
Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe paragrafy”, zwanego dalej Konkursem.
[Organizatorzy]
§2
1.

Organizatorami Konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin oraz

Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński sp.k., zwani dalej Organizatorami.
2. Konkurs odbywa się pod opieką merytoryczną Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o

Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

[Jury]
§3
1. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych
specjalizujący się w problematyce publicznego prawa gospodarczego w liczbie od 4 do 10.
2. Przewodniczącym Jury jest Kierownik Katedry, o której mowa w §2 ust. 2.

[Uczestnicy konkursu]
§4

W Konkursie mogą brać udział studenci każdego roku następujących kierunków studiów:
prawa, prawa w biznesie (kierunki prawno-biznesowe, prawno-menedżerskie) i administracji
– trybu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich szkół wyższych w Polsce.

[Zgłoszenia]
§5
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć przysłanie w terminie
i w określonym przez Organizatorów trybie zgłoszenia na wskazany adres e-mail:
konkurs.gospodarcze@elsa.org.pl
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przysłać w dniach 13-27 lutego 2017 r.
3. Przez zgłoszenie rozumie się przysłanie rozwiązanego kazusu, co stanowi zgłoszenie do udziału w
pierwszym etapie Konkursu, a także przysłanie wszelkich niezbędnych danych, takich jak imię,
nazwisko, rok, kierunek i tryb studiów, szkoła wyższa zgłaszającego się uczestnika Konkursu.
4. Kazus zostanie wcześniej udostępniony (w dniu 10 lutego 2017 r.) na stronie internetowej konkursu:
http://prawogospodarcze.elsa.org.pl oraz na fanpage’u Konkursu na portalu społecznościowym Facebook.
5. W tytule zgłoszenia należy wpisać: imię nazwisko rok studiów kierunek i tryb studiów szkoła wyższa.
6.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu przysyłania zgłoszeń.

[Etapy Konkursu]
§6
1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
1) etap I – rozwiązanie konkursowego kazusu i odesłanie go na wskazany adres e-mail
(13-27 lutego 2017 r.) 2) etap II – rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań).
2. Harmonogram Konkursu ustalają Organizatorzy.

[Etap I]
§7
1. Etap I polega na rozwiązaniu konkursowego kazusu i przysłaniu go na wskazany adres e-mail.
2. Rozwiązania należy przysyłać w formacie PDF.
3. Przysłane rozwiązania zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z zasadami przyjętymi

przez Jury Konkursu.
4. Rozwiązanie należy przysłać w dniach 13-27 lutego 2017 r.
5. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 15 osób wyłonionych na podstawie etapu I.

[Etap II]
§8
1. Etap II – rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań).
2. W etapie II bierze udział 15 osób.

3. Etap II odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia daty etapu II oraz Gali Finałowej Konkursu.

[Nagrody]
§9
1. Na podstawie wyników II etapu Konkursu zostanie wyłoniona trójka finalistów (laureatów –
pierwsze, drugie i trzecie miejsce).
2. W razie równej liczby punktów w II etapie Konkursu przyjmuje się, iż osoby o takiej samej
liczbie punktów zajmują miejsca ex aequo.
3. Nagrody dla miejsc I-III ufunduje Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. k.

