
IV Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa 

dalej Konkursem, jest Europejskie Stowarzysze

Prawna Filipek & Kamiński Sp.k.

UMCS

1. Przedmiotem Konkursu jest prawo publiczne go

2. Konkurs odbywa się pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Mariana Zdyba.

W konkursie mogą wziąć udział studenci każdego roku prawa, prawa w biznesie i

administracji 

i niestacjonarnych 

 
 

 

REGULAMIN 
 

IV Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego
 

„Szafirowe Paragrafy”  
 
 
 

§1 

 

[Organizatorzy] 

 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego, zwanego

dalej Konkursem, jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin, 

p.k. oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 

UMCS, dalej zwanymi jako Organizatorzy. 

 

 

§2 

 

[Przedmiot Konkursu] 

 

 

Przedmiotem Konkursu jest prawo publiczne gospodarcze.

Konkurs odbywa się pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Mariana Zdyba.

 

 

§3 

 

[Uczestnicy konkursu] 

 

 

W konkursie mogą wziąć udział studenci każdego roku prawa, prawa w biznesie i

administracji - studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych wszystkich uczelni wyższych w Polsce. 

 

 

§4 

 

IV Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego 

Gospodarczego, zwanego 

ie Studentów Prawa ELSA Lublin, Kancelaria 

oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 

spodarcze. 

Konkurs odbywa się pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Mariana Zdyba. 

W konkursie mogą wziąć udział studenci każdego roku prawa, prawa w biznesie i 

 



1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie

w określonym przez Organizatorów trybie, zgłoszenia na wskazany adres e

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć w dniach 5

3. Przez zgłoszenie rozumie się nadesłanie rozwiązanego kazusu, który stanowi pierwszy etap 

konkursu

4. Kazus zostanie wcześniej udostępniony w dniach 1

ELSA Lublin: lublin.elsa.org.pl oraz na fanpage

5. W tytule zgłoszenia należy wpisać: imię_nazwisko_rokstudiów_uczelnia.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń

1. 

1) etap I – rozwiązanie konkursowego kazusu

2) etap II 

2. Harmonogram konkursu ustalają Organizatorzy.

1. Etap I polega na rozwiązaniu konkursowego kazusu i odesłaniu go na wskazany

 
[Zgłoszenia] 

 

 

Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie

w określonym przez Organizatorów trybie, zgłoszenia na wskazany adres e

konkurs.gospodarcze@elsa.org.pl 

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć w dniach 5-23 lutego 2018r.

Przez zgłoszenie rozumie się nadesłanie rozwiązanego kazusu, który stanowi pierwszy etap 

konkursu, a także wszelkie niezbędne dane, takie jak imię,

nazwisko, rok studiów, uczelnia. 

Kazus zostanie wcześniej udostępniony w dniach 1-2 lutego 2018r. na stronie internetowej 

ELSA Lublin: lublin.elsa.org.pl oraz na fanpage’u Konkursu na portalu

społecznościowym Facebook. 

W tytule zgłoszenia należy wpisać: imię_nazwisko_rokstudiów_uczelnia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń

 

 

§5 

 

[Etapy Konkursu] 

 

 

 Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

rozwiązanie konkursowego kazusu i odesłanie go na wskazany adres e

(5-23 lutego) 

etap II – rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru 

Harmonogram konkursu ustalają Organizatorzy. 

 

 

§6 

 

[Etap I] 

 

 

Etap I polega na rozwiązaniu konkursowego kazusu i odesłaniu go na wskazany

Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie 

w określonym przez Organizatorów trybie, zgłoszenia na wskazany adres e-mail: 

23 lutego 2018r. 

Przez zgłoszenie rozumie się nadesłanie rozwiązanego kazusu, który stanowi pierwszy etap 

, a także wszelkie niezbędne dane, takie jak imię, 

2 lutego 2018r. na stronie internetowej 

Konkursu na portalu 

W tytule zgłoszenia należy wpisać: imię_nazwisko_rokstudiów_uczelnia. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń 

i odesłanie go na wskazany adres e-mail  

 

 

Etap I polega na rozwiązaniu konkursowego kazusu i odesłaniu go na wskazany 



2. Rozwiązania należy przesyłać w formacie PDF.

3. Nadesłane rozwiązania zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z zasadami

4. Rozwiązania należy nadsyłać w dniach 5

5. Do II etapu zakwalifikowane zostanie 15 osób wyłonionych na 

1. Etap II 

3. Etap II odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia daty Etapu II oraz 

1. Na podstawie II etapu Konkursu zostanie wyłoniona trójka finalistów, którzy

odpowiednio zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

2. Nagrody dla miejsc I

 
adres e-mail. 

Rozwiązania należy przesyłać w formacie PDF. 

Nadesłane rozwiązania zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z zasadami

przyjętymi przez Jury. 

Rozwiązania należy nadsyłać w dniach 5-23 lutego 2018r.

Do II etapu zakwalifikowane zostanie 15 osób wyłonionych na podstawie Etapu I.

 

 

§7 

 

[Etap II] 

 

 

Etap II – rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru.

2. W Etapie II bierze udział 15 osób. 

Etap II odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia daty Etapu II oraz 

Konkursu. 

 

 

§8 

 

[Nagrody] 

 

 

Na podstawie II etapu Konkursu zostanie wyłoniona trójka finalistów, którzy

odpowiednio zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

Nagrody dla miejsc I-III ufunduje Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. k.

Nadesłane rozwiązania zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z zasadami 

23 lutego 2018r. 

podstawie Etapu I. 

. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia daty Etapu II oraz  Gali Finałowej 

Na podstawie II etapu Konkursu zostanie wyłoniona trójka finalistów, którzy 

III ufunduje Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. k. 


