REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA ENERGETYCZNEGO
„PRAWO Z ENERGIĄ”

§1 Postanowienia ogólne
Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego, zwany dalej „Konkursem”, jest częścią projektu
„Prawo z energią” Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, zwanego dalej
„Organizatorem”.

§2 Cele Konkursu
Celem Konkursu jest m.in.:
1. propagowanie wiedzy z zakresu prawa oraz wiedzy o energetyce,
2. rozwijanie aktywności naukowej studentów,
3. nabywanie przez studentów umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów
w formie pisemnej i podczas wystąpień publicznych.

§3 Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do studentów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych
w Polsce, a także osób niebędących studentami, które w dniu ogłoszenia Konkursu nie
ukończyły dwudziestego szóstego roku życia.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci studiów doktoranckich. W Konkursie nie mogą
brać udziału osoby, które uzyskały tytuł naukowy doktora.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być Zwycięzca jednej z poprzednich jego edycji.

§4 Jury Konkursu
Prace konkursowe, wystąpienia oraz odpowiedzi Uczestników ocenia Jury Konkursu złożone z
pracowników naukowych, prawników praktyków oraz przedstawicieli mediów zaproszonych
przez Organizatora do wzięcia udziału w Konkursie w charakterze Jury.

§5 Ramy czasowe Konkursu
Organizator ustala harmonogram Konkursu, przy czym zastrzega się możliwość zmiany
terminów z niego wynikających.

§6 Etapy Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z tematów
podanych przez Jury Konkursu.
3. Drugi etap konkursu (zwany dalej „Galą Finałową”) składa się z dwóch tur. Uczestnicy,
którzy zostaną dopuszczeni do Gali Finałowej:
1) w pierwszej turze zaprezentują swoje prace w postaci wystąpienia w odrębnym panelu
(części) Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Energetycznego organizowanej w ramach
projektu „Prawo z energią” (zwanej dalej „Konferencją”)
2) w drugiej turze odpowiedzą przed Jury Konkursu na pytania z zakresu prawa
energetycznego.

§7 Esej z ilustracjami
1. Uczestnicy przygotowują esej na jeden z tematów podanych przez Jury Konkursu.
2. Esej może być przygotowany tylko przez jedną osobę, która spełnia wymagania wskazane w
§3 niniejszego Regulaminu.
3. Objętość eseju nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu wraz z przypisami
i bibliografią.
4. Esej powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstęp
między wierszami 1,5, marginesy standardowe (2,5 cm).
5. Esej powinien zawierać elementy graficzne, w szczególności: wykresy, tabele, dane, zdjęcia,
odesłania do filmów w Internecie, przepisy oraz wszelkie inne formy wizualizujące jego treść.
6. Jury Konkursu ocenia nadesłane prace i wybiera od 5 do 7 Uczestników, którzy zostają
zakwalifikowani do Gali Finałowej (zwanych dalej „Finalistami”).

§8 Gala Finałowa
1. Podczas wystąpienia w trakcie Konferencji Finaliści prezentują wybrany w eseju temat.
2. Finaliści mają prawo do drobnych modyfikacji treści wystąpienia w stosunku do treści eseju,
nie mogą jednak zmieniać tematu poruszonego w eseju oraz tez w nim zawartych.
3. Wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 10 minut.
4. Jury Konkursu ocenia każdy z wykładów w skali od 0 do 8 punktów.
5. W trakcie drugiej tury każdy z Finalistów odpowiada na pytania konkursowe, których
autorami są członkowie Jury Konkursu.
6. Łączna liczba pytań konkursowych wynosi 21. Każde z pytań jest pytaniem problemowym
wymagającym wyczerpującej odpowiedzi. Pytania podzielone są na trzy grupy po 7 pytań.
7. Wybór pytań odbywa się poprzez losowanie. O pierwszeństwie przystępowania do losowania
pytań oraz odpowiadania na pytania decyduje losowanie wstępne.
8. Finaliści losują po jednym pytaniu z każdej z trzech grup.
9. Każdy z Finalistów ma po 4 minuty na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań. Finaliści
udzielają ustnych odpowiedzi przed Jury i publicznością Konkursu.
10. Za każdą poprawną odpowiedź Finalista może otrzymać maksymalnie 4 punkty (łącznie daje
to maksymalnie 12 punktów za 3 odpowiedzi). Liczba punktów przyznanych przez Jury za
odpowiedź (od 0 do 4) zależy od jej poprawności i stopnia, w jakim wyczerpuje ona dany
temat.

§9 Przystąpienie do Konkursu
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie i w określonym
przez Organizatora trybie eseju wraz z uzupełnionym Formularzem Konkursowym.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się
z postanowieniami Regulaminu oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i w celach informacyjnych
związanych z Konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

§10 Tryb nadsyłania prac konkursowych
1. Esej z ilustracjami oraz Formularz Konkursowy należy nadesłać w podanym przez
Organizatora terminie na wskazany przez niego adres email.
2. Uczestnicy zamieszczają w Formularzu Konkursowym stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, nazwę Wydziału i Uczelni, na której odbywają studia, rok studiów, telefon
kontaktowy oraz adres email.
3. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o wszelkich zmianach jakie zaszły w zakresie
zawartych w Formularzu Konkursowym informacji.

§11 Weryfikacja zgłoszenia
1. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami wysyłając
odpowiednią informację na adres email Uczestnika w ciągu 48h od chwili otrzymania
zgłoszenia.
2. W przypadku braku otrzymania powiadomienia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej,
Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem drogą
telefoniczną lub mailową.

§12 Ocena esejów i wystąpień podczas Konferencji
1. Członkowie Jury Konkursu oceniając nadesłane eseje będą kierować się następującymi
kryteriami:
1) poprawność merytoryczna (0-4pkt),
2) trafność argumentacji służącej uzasadnieniu postawionych tez (0-4pkt),
3) poprawny dobór przepisów prawnych oraz trafność literatury (0-4pkt),
4) stylistyka i graficzna forma wypowiedzi (0-4pkt),
5) nowatorstwo (0-4pkt).
2. Członkowie Jury Konkursu oceniając wystąpienia podczas Konferencji będą kierować się
następującymi kryteriami:
1) poprawność merytoryczna wypowiedzi (0-2pkt),
2) logika i sposób wypowiedzi (0-2pkt),
3) ocena materiałów multimedialnych (0-2pkt),
4) oryginalność (0-2pkt).

§13 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W konkursie do uzyskania jest maksymalnie 40 pkt.
2. Zwycięzcą Konkursu zostaje Finalista, który uzyskał największą liczbę punktów, stanowiącą
sumę punktów uzyskanych na podstawie oceny eseju (maksymalnie 20 pkt) oraz punktów
uzyskanych podczas Gali Finałowej, podczas wystąpienia w Konferencji (maksymalnie 8 pkt)
oraz na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania z zakresu prawa energetycznego
(maksymalnie 12 pkt).
3. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzyma więcej niż jeden Finalista, decyzję
o wyborze Zwycięzcy podejmuje Przewodniczący Jury Konkursu po zasięgnięciu opinii Jury
Konkursu.
4. Jury Konkursu nie może uchylić się od rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Jury Konkursu jest ostateczne.
6. Obrady Jury Konkursu są tajne.

§14 Ogłoszenie wyników Konkursu
1. O wynikach pierwszego etapu Konkursu Organizator informuje Finalistów drogą
elektroniczną, telefoniczną lub listowną.
2. Finaliści informowani są o wynikach drugiego etapu Konkursu na zakończenie Gali
Finałowej.

§15 Nagrody
1. Dla Finalistów przygotowano następujące nagrody:
1) praktyki w kancelariach wspierających Konkurs,
2) możliwość opublikowania eseju w Ogólnopolskim Przeglądzie Prawniczym
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland – ta możliwość
przewidziana jest dla Finalistów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w Konkursie,
3) nagrody pieniężne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

§16 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga
Organizator.
2. Formularz Konkursowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

