REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA WYSTĄPIENIE PRZY
IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPARATIVE LAW
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa cele, organizację, warunki udziału i przebieg Konkursu na
wystąpienie (zwany dalej „Konkursem”) podczas Konferencji Międzynarodowej IV
International Conference on Comparative Law (zwanej dalej „Konferencją”).
2. Konkurs organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji publicznych i
niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, posiadających w chwili zgłoszenia status studenta
I lub II stopnia (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§2 CELE KONKURSU
1. Doskonalenie umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów, a także ich
publicznego przedstawiania;
2. Zdobywanie umiejętności prowadzenia badań i analiz naukowych w oparciu o zgromadzone
materiały oraz pisanie prac naukowych na podstawie ich wyników;
3. Stworzenie możliwości do spotkań z ekspertami oraz rozwoju naukowego poprzez czynny
udział w konferencji naukowej;
4. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat różnych systemów prawnych.

§3 HARMONOGRAM KONKURSU
1. Organizator ustala Harmonogram Konkursu (zwany dalej „Harmonogramem”).
2. Harmonogram opublikowany zostanie na stronie internetowej Konferencji:
http://iccl.elsa.org.pl oraz na stronie Konkursu na portalu społecznościowym Facebook.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wynikających z Harmonogramu.
Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie zamieszczona na stronach, o których mowa
w ust. 2.

§4 ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu referatu na jeden temat spośród tematów
podanych przez Organizatora na stronie Konkursu, związanych z obszarem tematycznym
Konferencji.
2. Praca powinna spełniać następujące wymogi formalne:
A. objętość do 4 stron arkusza A4;
B. czcionka: Times New Roman;
C. rozmiar czcionki: 12;
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D. odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
E. marginesy: 2,5 cm z każdej strony;
F. bibliografia.
Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace napisane w języku angielskim.
Praca powinna zostać zapisana w formacie PDF oraz w formie edytowalnej (doc., docx. lub
rtf.).
Praca nie może być wcześniej publikowana ani wygłaszana przez autora.
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace współautorskie.
Wszelkie uzupełnienia lub zmiany dokonane przez autora, nawet przed terminem
wyznaczonym do nadsyłania prac, nie zostaną uwzględnione przez Komisję Konkursową w
ocenie pracy.

§5 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie do 15 stycznia 2019
r. w formie elektronicznej na adres e-mail: iccl@elsa.org.pl następującej dokumentacji
aplikacyjnej:
a. formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu);
b. praca konkursowa.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa (zwane dalej „ELSA Poland”).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Zgoda wyrażona w celach marketingowych obejmuje wielokrotne, nieograniczone czasowo i
nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w formie zdjęć oraz filmów,
utrwalonego w ramach uczestnictwa Uczestnika w Konferencji, o którym mowa w §8 ust. 2,
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie,
utrwalanie, modyfikowanie, obróbkę oraz powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów.
5. Administrator przetwarza dane wyłącznie dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
6. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a
także przeprowadzenia jego ewaluacji. Dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, przetwarzane będą w szczególności:
na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej ELSA Poland, Partnerów
i Sponsorów ELSA Poland oraz Partnerów Konkursu, prowadzonej między innymi za
pośrednictwem stron internetowych oraz serwisów społecznościowych oraz w celu
archiwizacji działalności ELSA Poland.
8. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom danych):
a. podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Konkursu,
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b. podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Konferencji, Partnerom Konferencji,
Partnerom i Sponsorom ELSA Poland, w przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych
- na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
9. Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto przysługuje mu również prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: iccl@elsa.org.pl/iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres
Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
11. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane uczestnika nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim. Administrator nie
podejmuje decyzji w stosunku do danych w sposób zautomatyzowany.
13. Osoba przystępująca do Konkursu potwierdza zgodność z prawdą nadesłanych danych.
14. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją pracy.
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

§6 WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA
1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej wysyłając informację do
uczestnika drogą elektroniczną, w ciągu 72 godzin od chwili jej otrzymania.
2. W przypadku braku otrzymania informacji potwierdzającej wpłynięcie dokumentacji
aplikacyjnej w podanym w ust.1 terminie, Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić o tym Organizatora.

§7 KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace konkursowe oceniane są przez Komisję Konkursową złożoną z osób specjalizujących się
w tematyce prawa porównawczego, którzy zostali zaproszeni do wzięcia w niej udziału w
charakterze Jury przez Organizatora.
2. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych zgodnych z niniejszym Regulaminem,
Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę wyróżniającą się treścią merytoryczną i
sposobem przedstawienia tematu.
3. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
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§8 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Organizator powiadomi o wynikach Konkursu do 15 lutego 2019 r., zamieszczając stosowną
informację na stronie wydarzenia. Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o
wynikach Konkursu drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mailowy Uczestnika.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony do udziału i wystąpienia podczas Konferencji w
charakterze prelegenta.

§9 NAGRODA SPECJALNA
1. Organizator może przyznać laureatowi wyróżnienie w postaci możliwości publikacji artykułu
o tematyce wystąpienia w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów
Prawa ELSA Poland.
2. Do celu publikacji wybrana praca musi zostać przeredagowana na artykuł spełniający
następujące warunki:
1) objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami,
2) przypisy dolne sporządzone w systemie europejskim,
3) czcionka EB Garamond,
4) rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
5) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
6) do artykułu należy dołączyć:
7) bibliografię;
8) krótkie streszczenie wraz z tytułem w języku angielskim (summary);
9) kluczowe słowa w języku angielskim (key words);
10) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
11) oświadczenie o autorstwie (zapora ghostwriting);
12) podpisaną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do artykułu na rzecz
Wydawcy.
3. Artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland należy przesłać za pomocą poczty
elektronicznej w formacie .pdf oraz .doc, docx lub .rtf.
4. Artykuł, aby mógł zostać opublikowany musi przejść procedurę podwójnej recenzji.
5. Recenzje są od siebie niezależne, a recenzenci pochodzą spoza jednostki naukowej
afiliowanej przez Autora (jeżeli Autor posiada afiliację).
6. Recenzja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przez pracownika naukowego o
stopniu co najmniej doktora, należącego do katedry właściwej ze względu na temat artykułu.
7. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do
publikacji lub jego odrzucenia.
8. Autor artykułu i recenzent nie powinni znać swoich tożsamości. W przypadku niespełnienia
tego wymagania recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesów.
9. Za konflikt interesów uznaje się:
1) pokrewieństwo do drugiego stopnia,
2) związek małżeński,
3) związki prawne,
4) relacje podległości zawodowej,
5) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających recenzję.
10. Autor ma prawo uwzględnić w ostatecznej wersji pracy uwagi i zalecenia wskazane w
recenzji, które:
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1) nie mogą ingerować w znaczenie i poziom merytoryczny artykułu,
2) zostały wprowadzone w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania recenzji.
11. Za pozyskanie recenzji do artykułu odpowiedzialny jest Organizator.
12. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w Konkursie oraz Konferencji.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionej zmiany formy nagród oraz do
wprowadzenia dodatkowych nagród.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie.
Wszelkie informacje dotyczące zmian będą publikowane na stronie Konkursu.
4. Organizator jest jedynie właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
Konkursem, a jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.
5. Interpretacji Regulaminu Konkursu dokonuje Organizator.
6. Twórcą Regulaminu jest Organizator. Jego kopiowanie oraz stosowanie należy uzgodnić z
Zarządem Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.
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