REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA ENERGETYCZNEGO
„PRAWO Z ENERGIĄ”

§ 1. Postanowienia ogólne
Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”, zwany dalej „Konkursem”, jes
t projektem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, zwanego dalej „Org
anizatorem”.
§ 2. Cele Konkursu
1. Celem Konkursu jest m.in.:
1) propagowanie wiedzy z zakresu prawa oraz energetyki,
2) rozwijanie aktywności naukowej studentów,
3) nabywanie przez studentów umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów.
2. Głównym zagadnieniem Konkursu jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne w
yjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką Konkursu jest jednak problematyka prawna.

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

§ 4. Rada Naukowa
Prace konkursowe oraz wystąpienia Uczestników ocenia Rada Naukowa złożona z pracowników
naukowych, prawników praktyków oraz przedstawicieli mediów zaproszonych przez Organizator
a do wzięcia udziału w Konkursie w charakterze jury.

§ 5. Ramy czasowe Konkursu

Organizator ustala harmonogram Konkursu, przy czym zastrzega się możliwość zmiany terminó
w z niego wynikających.
§ 6. Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu filmu na jeden z tematów konkursowych. Film powini
en zawierać elementy graficzne, w szczególności: wykresy, tabele, dane, zdjęcia, filmy, przepisy. Je
dnocześnie musi zawierać wypowiedź autora. Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do drugieg
o etapu Konkursu, przedstawią prezentację będącą rozwinięciem tematu poruszonego w filmie, a
następnie odpowiedzą na pytania dotyczące prezentacji oraz z ogółu prawa energetycznego.
§ 7. Etapy Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowują film na jeden z podanych przez Radę Naukową t
ematów.
3. Drugi etap konkursu (zwany dalej Finałem) składa się z dwóch tur:
1) W pierwszej turze Finału uczestnicy przedstawią prezentację, której treść będzie rozwinięciem
tematyki poruszonej w filmie.
2) W drugiej turze Finału uczestnicy będą odpowiadali kolejno na każde z zadawanych przez
Radę Naukową pytań.

§ 8. Film
1. Uczestnicy przygotowują film na jeden z tematów podanych przez Radę Naukową.
2. Film może być przygotowany tylko przez jedną osobę, która spełnia wymagania wskazane w §3
niniejszego Regulaminu.
2. Film powinien trwać od 4 do 5 minut.
3. Film powinien zawierać elementy graficzne, w szczególności: wykresy, tabele, dane, zdjęcia, prz
episy.
4. Rada Naukowa ocenia nadesłane prace i wybiera od 5 do 7 Uczestników, którzy zakwalifikowa
ni zostają do Finału (zwanych „Finalistami”).

§ 9. Finał
1. W trakcie Finału Finaliści prezentują wybrany w filmie temat.

2. Finaliści mają prawo do drobnych modyfikacji treści wystąpienia, nie mogą jednak zmieniać te
matu poruszonego w filmie oraz tez w nim zawartych.
3. Wystąpienie powinno trwać od 8 do 10 minut.
4. Po wygłoszonej prezentacji Rada Naukowa ma prawo zadawania pytań oraz komentowania za
prezentowanych wykładów.
5. W trakcie Finału Finaliści odpowiadają na pytania konkursowe, których autorami są członkowi
e Rady Naukowej.
6. Pytania są prezentowane w taki sposób, by mogli je zobaczyć jednocześnie wszyscy Finaliści i p
ubliczność.
7. Członkowie Jury mają prawo do dowolnej ilości pytań dotyczących prezentacji. Każdy spośród
Finalistów otrzymuje po jednym pytaniu z ogółu wiedzy o prawie energetycznym od każdego czł
onka Jury. Pytania wymagają wyczerpującej odpowiedzi, nieprzekraczającej 3 minut. Zakres pytań
z ogółu wiedzy o prawie energetycznym zostanie określony przez Organizatora.
11. Punkty, otrzymane w I etapie sumują się z punktami otrzymanymi w Finale. Za film uczestnik
może otrzymać 25 punktów, za prezentację w czasie Finału również 20 punktów. Pula punktów z
a prezentację obejmuje również punkty za udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące prezentacji
. Za każde z pytań ogółu wiedzy o prawie energetycznym uczestnik może otrzymać 5 punktów.

§ 10. Przystąpienie do Konkursu
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie i w określonym przez
Organizatora trybie filmu wraz z Formularzem Konkursowym.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się
z postanowieniami Regulaminu i akceptuje ich treść.

§ 11. Tryb nadsyłania prac konkursowych
1. Film oraz Formularz Konkursowy, udostępniony przez Organizatora w chwili otwarcia I etapu
Konkursu należy nadesłać w podanym przez Organizatora terminie na wskazany przez niego adre
s email.
2. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o wszelkich zmianach jakie zaszły w zakresie z
awartych w Formularzu Konkursowym informacji.

§ 12. Weryfikacja zgłoszenia
1. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami wysyłając od
powiednią informację na adres email Uczestnika w ciągu 48h od chwili otrzymania zgłoszenia.

2. W przypadku braku otrzymania powiadomienia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, Uczest
nik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem drogą telefonicz
ną lub mailową.

§ 13. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Członkowie Rady Naukowej oceniając nadesłane filmy będą kierować się następującymi kryteri
ami:
1) trafność argumentacji (0-5pkt),
2) poprawność merytoryczna uzasadnienia postawionych tez (0-5pkt),
3) poprawny dobór przepisów prawnych oraz trafność literatury (0-5pkt),
4) stylistyka i graficzna forma filmu (0-5pkt),
5) nowatorstwo (0-5pkt).
2. Rada Naukowa nie może uchylić się od rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Rozstrzygnięcie Rady Naukowej jest ostateczne.
4. Obrady Rady Naukowej są tajne.

§ 14. Zwycięzca Konkursu
1. Zwycięzcą Konkursu zostaje Finalista, który uzyskał największą liczbę punktów, stanowiącą su
mę punktów uzyskanych w I oraz II etapie Konkursu.
2. W przypadku, gdy taką samą ilość punktów otrzyma więcej niż jeden uczestnik, decyzję o wybo
rze Zwycięzcy podejmuje Przewodniczący Rady Naukowej.

§ 15. 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 w czasie uroczystej kolacji.

§ 16. Nagrody
1. Dla Finalistów przygotowano nagrody pieniężne.

2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody kierując się rozstrzygnięciem Rady Naukowej.

§ 17. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego regulaminu.
2. Formularz Konkursowy zostanie udostępniony przez Organizatora w chwili otwarcia I etapu K
onkursu.

