REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ –
„Język u wagi" – XI edycja
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ – „Język u wagi” zwany
dalej ,,Konkursem” organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy, eseju, dotyczącego zagadnień z zakresu
języka prawnego, języka prawniczego.
3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o języku prawnym i prawniczym.
§2
ORGANIZATORZY I SPONSORZY
Organizatorem Konkursu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka
Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego „Lingua Iuris”, wpisane do rejestru
Uczelnianych Organizacji Studenckich UW pod numerem 465, zwane dalej „Organizatorem”.

§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział studenci szkół wyższych, które mają swą siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 26.
roku życia.
2. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
3. W

Konkursie

nie

mogą

brać

udziału

członkowie

Komisji

Konkursowej.

§4
ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym jest napisanie i przesłanie organizatorowi w wyznaczonym
terminie eseju, referatu, opracowania dotyczącego zagadnień z zakresu historycznych lub
współczesnych problemów języka prawnego i prawniczego.
2. Uczestnik konkursu przesyła pracę konkursową w wyznaczonym terminie na adres
mailowy: iuris.kn@uw.edu.pl.
3. Uczestnik przesyła wraz z pracą zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres do
korespondencji, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów zgodę na publikację pracy – w
przypadku wygrania konkursu. W przypadku zwycięstwa w konkursie do zgłoszenia należy
dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.
4. Przesłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Uczestnik może wyrazić w
zgłoszeniu sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych.

1

5. W przypadku nieotrzymania w terminie 3 dni potwierdzenia o otrzymaniu zgłoszenia
uczestnik powinien przesłać pracę ponownie na adres mailowy: iuris.kn@uw.edu.pl.
§5
KALENDARZ KONKURSU
1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się w terminie: od 27 lutego 2017 r. do 21 kwietnia
2017 r.
2. Wyniki ogłosi Komisja Konkursowa w dniu 27 kwietnia 2017 r. podczas konferencji
naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.
3. Wyniki zostaną opublikowane także na stronie internetowej organizatora.
§6
ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik składa pracę w wyznaczonym terminie.
2. Praca nie powinna być dłuższa niż 15 stron.
3. W uzasadnionych przypadkach praca może być dłuższa. Uzasadnienie należy dołączyć
do pracy.
4. Praca powinna odpowiadać zasadom publikacji naukowej.
§7
INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU
Na zakończenie Konkursu Organizator na stronach internetowych organizatora
opublikuje obszerną relację z przebiegu Konkursu.
§8
WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
Po upływie terminu składania prac Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę.
§9
ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD
W Konkursie przyznawane są następujące nagrody dla Uczestników: zestaw książek
oraz publikacja pracy w materiałach konferencyjnych.
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§ 10
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową w skład, której wchodzą:
1) Opiekun naukowy Koła – Przewodniczący,
2) Prezes Koła lub inny upoważniony przedstawiciel Koła - wiceprzewodniczący,
3) wyznaczeni członkowie Koła.
2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem
konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego
Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa
podejmie decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.
4. Komisja Konkursowa może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu konkursu
bez podania przyczyny.
§ 11
REKLAMACJE
1. Reklamacje, co do wyniku konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres mailowy
Organizatora podany w niniejszym Regulaminie w terminie 7 dni od opublikowania wyników
konkursu.
2. Reklamacje mogą zgłaszać tylko uczestnicy konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika
Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia
doręczenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem ich
imienia i nazwiska na co uczestnicy wyrażają zgodę.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na
warunki niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.iuris.uw.edu.pl
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