
REGULAMIN KONKURSU ACTA NON VERBA – II edycja 

 

§ 1. 

Organizatorem Konkursu, zwanego dalej „ Konkursem”, jest Kancelaria Radców Prawnych 

Wojciech Koza – Ewa Nessmann – Grzegorz Tajak – Grzegorz Mura Spółka partnerska z 

siedzibą w Katowicach (40-077), przy ul. Matejki 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248182, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

§ 2. 

Celem konkursu jest: 

o propagowanie wśród studentów praktycznego podejścia do prawa; 

o nauka interpretowania przepisów prawnych oraz formułowania wniosków de lege 

ferenda. 

§ 3. 

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.kntm.pl/konkurs. 

§ 4. 

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci III, IV lub V roku uczelni wyższych na kierunku 

prawo (dalej „Uczestnicy Konkursu”). 

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby kiedykolwiek lub obecnie zatrudnione, 

odbywające staż lub praktykę u Organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie nie później niż 

do dnia 08 maja 2018 r. na adres e – mail: konkurs@kntm.pl:  

a) eseju prawniczego spełniającego wymogi opisane w § 5 niniejszego regulaminu, 

b) wypełnionego, podpisanego, a następnie zeskanowanego Oświadczenia Uczestnika 

Konkursu udostępnionego do pobrania na stronie internetowej www.kntm.pl/konkurs. 

§ 5. 

1. Esej prawniczy objęty niniejszym Konkursem powinien spełniać następujące warunki: 

a) powinien być przygotowany w formie pisemnej w języku polskim, 
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b) powinien obejmować swoim zakresem jeden z tematów przedstawionych przez 

Organizatora Konkursu, 

c) całkowita objętość eseju nie może przekroczyć 20 stron w formacie A4 

( 1800 znaków/ str.), 

d) powinien być przygotowany w formie pliku tekstowego przy użyciu czcionki Times 

New Roman, 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5 wiersza, z marginesami stron o 

wartości 2,5 cm, w formacie pdf. 

2. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie eseje przygotowane samodzielnie, których 

jedynym autorem jest Uczestnik Konkursu. 

3. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które nie były wykorzystywane i 

zgłaszane w innych konkursach oraz nie były dotychczas publikowane. 

4. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden esej. 

5. Esej powinien zostać napisany na jeden z następujących tematów: 

 Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rola doradcy restrukturyzacyjnego, 

mechanizmy stosowania instytucji w kontekście sytuacji prawnej dłużnika, wierzycieli 

oraz nabywcy. 

 Ochrona danych osobowych w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  a tajemnica zawodowa radcy prawnego. 

§ 6. 

1. Wyboru dwóch najlepszych esejów prawniczych dokonuje jury, w skład którego 

wchodzą Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych Wojciech Koza – Ewa Nessmann – 

Grzegorz Tajak – Grzegorz Mura Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach 

(dalej „Jury”). 

2. Każdy esej prawniczy będzie oceniany według następujących wymogów: 

a) poprawności merytorycznej i logicznej przeprowadzonej argumentacji, w tym 

identyfikacja problemów prawnych oraz przeprowadzenie analizy prawnej, 

b) poprawności językowej, w tym umiejętności posługiwania się językiem prawniczym, 

c) klarowności i spójności wypowiedzi, w tym zwięzłego ujęcia tematu oraz precyzji 

wypowiedzi, 

d) umiejętności posługiwania się dorobkiem orzecznictwa sądów polskich oraz doktryny. 

3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

4. Laureatami Konkursu zostaną dwie osoby, po jednej do każdego tematu. 



§ 7. 

1. Konkurs trwa od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 08 czerwca 2018 r. 

2. Harmonogram Konkursu obejmuje: 

a) 28 marca 2018 r. – ogłoszenie Konkursu; 

b) 08 maja 2018 r. – końcowy termin nadsyłania esejów prawniczych; 

c) 08 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej 

Kancelarii www.kntm.pl. 

d) 28 czerwca 2018 r. – uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu oraz 

wyróżnień w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych Koza-Nessmann-Tajak-Mura 

spółka partnerska, przy ul. Matejki 2 w Katowicach. 

§ 8. 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane 2 nagrody pieniężne każda w wysokości 

1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 0/100) brutto. Nagrody pieniężne zostaną 

wypłacone według wyboru Organizatora na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika albo w gotówce w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. Nagrody 

pieniężne zostaną wypłacone zgodnie z przepisami podatkowymi. 

2. Organizator Konkursu przyzna nagrody specjalne w postaci nagród książkowych, 

ufundowanych przez Partnerów Konkursu. 

3. Organizator Konkursu może przyznać nagrody specjalne w postaci płatnych staży u 

Organizatora. Uczestnicy zainteresowani odbyciem płatnego stażu mogą przesłać, oprócz 

eseju oraz oświadczeń określonych w §4 ust. 3, również curriculum vitae. 

4. Warunkiem uzyskania płatnego stażu jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej z 

osobą wydelegowaną przez Organizatora. Rozmowy kwalifikacyjne będą dotyczyły w 

szczególności esejów prawniczych, doświadczenia zawodowego oraz planów 

zawodowych Uczestników Konkursu. Terminy rozmów kwalifikacyjnych będą 

indywidualnie uzgadnianie z Uczestnikami Konkursu. Rozmowy będą odbywały się w 

siedzibie Organizatora. 

5. Szczegóły możliwości odbycia płatnego stażu w siedzibie Organizatora, w tym, m.in. 

termin odbycia stażu, okres trwania stażu zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy 

Organizatorem a Uczestnikiem. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody oraz nagród 

specjalnych. 
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7. Uczestnikowi Konkursu, który zrezygnuje z nagrody określonej w §8 ust. 1 – 3 nie 

przysługuje zamiana tej nagrody na inną bądź jej równowartość w pieniądzu lub 

jakąkolwiek inną formę rekompensaty. Nie można zrzec się nagrody na korzyść innej 

osoby. 

§ 9. 

Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę poniesioną przez 

Uczestnika Konkursu związaną z udziałem w Konkursie, w tym poniesioną w wyniku 

nieprzyznania mu nagrody. 

§ 10. 

Imiona i nazwiska laureatów zostaną podane do wiadomości publicznej, np. na stronie 

internetowej www.kntm.pl oraz w mediach. Laureaci otrzymają również informację mailową 

bądź telefoniczną. 

§ 11. 

1. Do dnia 24 maja 2018 r. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu 

zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu 

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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie 

danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla udziału w Konkursie. 

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, 

możliwość ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie.  

§ 12. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu oraz prawo dokonywania wykładni 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego 

stosowaniu. 


