
REGULAMIN KONKURSU ACTA NON VERBA – IV edycja 

 

§ 1. 

 

Organizatorami Konkursu, zwanego dalej „ Konkursem”, są:  

1. KNTM Kancelaria Radców Prawnych Koza Nessmann i Partnerzy 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,  

2. JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura spółka partnerska radców prawnych 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 0000693089, 

 

zwanymi dalej „Organizatorami”. 

 

§ 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 wydarzeniu konkursu w serwisie Facebook. 

 

§ 4. 

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci II, 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 Organizatorów. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie nie później niż do dnia 01 grudnia 2020 r. na 

adres e – mail: konkurs@kntm.pl eseju prawniczego spełniającego wymogi opisane w § 5 

niniejszego regulaminu, 

 

§ 5. 

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

a) powinien być przygotowany w formie pisemnej w języku polskim, 

b) powinien obejmować swoim zakresem jeden z tematów przedstawionych przez 

Organizatorów 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, 

e) powinien zawierać dane osobowe autora w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, 

numeru telefonu, adresu e-mail, afiliacji wraz rokiem i kierunkiem studiów. 
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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: 

a)  „Prawo a sztuczna inteligencja”,  

b) „Prawo pracy w obliczu wyzwań epidemiologicznych”,  

c) „Prawa więźniów”, 

d) „Optymalizacja podatkowa w świetle planowanych zmian dotyczących podatku CIT 

od spółek komandytowych – czy taka forma prowadzenia działalności gospodarczej 

nadal będzie mieć sens?”. 

 

§ 6. 

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

KNTM Kancelarii Radców Prawnych Koza Nessmann i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w 

Katowicach oraz Osoby wyznaczone przez JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura spółka 

partnerska radców prawnych z siedzibą w Katowicach, a także osoby wyznaczone przez 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland  (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. Laureatem Konkursu zostanie jedna osoba. 

5. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyróżnione dwie osoby. 

 

§ 7. 

1. Konkurs trwa od dnia 02 listopada 2020 r. do dnia 01 grudnia 2020 r. 

2. Harmonogram Konkursu obejmuje: 

a) 02 listopada 2020 r. – ogłoszenie Konkursu; 

b) 01 grudnia 2020 r. – końcowy termin nadsyłania esejów prawniczych; 

c) 15 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników Konkursu na stronach internetowych Organizatorów 

(www.kntm.pl oraz www.jkmipartnerzy.pl) oraz w serwisie Facebook na FanPage’ach 

Organizatorów oraz Wydarzeniu Konkursu w serwisie Facebook. 

d) Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu oraz wyróżnień – w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 8. 

1. W ramach Konkursu zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł 

(słownie jeden tysiąc złotych 0/100) brutto. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona według 

wyboru Organizatorów na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika albo w gotówce w 
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miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona zgodnie 

z przepisami podatkowymi. 

2. Organizatorzy Konkursu przyznają nagrody specjalne w postaci nagród rzeczowych ufundowanych 

przez Partnerów Konkursu. 

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody oraz nagród 

specjalnych. 

4. Uczestnikowi Konkursu, który zrezygnuje z nagrody określonej w §8 ust. 1 – 2 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. 

Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek niezawinioną przez nich szkodę poniesioną przez 

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

nagrody. 

 

§ 10. 

Imię i nazwisko laureata oraz osób wyróżnionych zostaną podane do wiadomości publicznej, m. in. na 

stronie internetowej www.kntm.pl oraz www.jkmipartnerzy.pl a także w mediach. Laureat oraz osoby 

wyróżnione otrzymają również informację mailową bądź telefoniczną. 

 

§ 11. 

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem są: 

a. KTNM Kancelaria Radców Prawnych Koza Nessmann i Partnerzy 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, 

i. adres korespondencyjny: ul. Harcerska 60, 43-100 Tychy, 

ii. numer telefonu: 32-202-17-42, 

iii. adres e-mail: sekretariat@kntm.pl. 

b. JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura spółka partnerska radców prawnych 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 

0000693089, 

i. adres korespondencyjny: ul. Matejki 2, 40-077 Katowice, 

ii. numer telefonu: 32-202-17-46, 

iii. adres e-mail: biuro@jkmipartnerzy.pl. 

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Rozporządzenie 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, dalej: „RODO”; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, 

ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci: zapewnienia 



możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz wypełnienia obowiązków wynikających z 

niniejszego Regulaminu czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców, 

przekazaniem nagród oraz udostępnieniem informacji o zwycięzcach i wyróżnionych. 

4. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celem określonym powyżej są przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Patroni Honorowi, Partnerzy oraz Partnerzy 

Medialni Konkursu, firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy 

wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, 

uprawnione organy państwowe. 

6. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celem określonym powyżej będą powierzone do ich 

przetwarzania Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, nr KRS: 0000144348 zgodnie z art. 28 RODO. 

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z celem określonym powyżej, Uczestnikowi 

konkursu przysługuje: 

a. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii, 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 12. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konkursu oraz prawo dokonywania wykładni 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu. 


