
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

„Jakim prawnikiem będę za 10 lat” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs  odbywa  się  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  regulaminu (zwanego  

dalej „Regulaminem”) oraz przepisami prawa. 

2. Organizatorami konkursu pod nazwą: „Jakim prawnikiem będę za 10 lat” (zwanego dalej 

"Konkursem") jest kancelaria Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska 

z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Warszawskiej 4/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 000397251 oraz Koło Naukowe Marketingu Prawniczego działające na Wydziale 

Prawa i Administracji w Toruniu (zwani dalej łącznie: „Organizatorami”). 

3. Celem Konkursu jest:  

a) sprawdzenie umiejętności posługiwania się słowem pisanym wśród studentów studiów 

prawniczych oraz kreatywnego myślenia; 

b) propagowanie kultury prawniczej; 

c) przeprowadzenie przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch rekrutacji na staż. 

 

§ 2.Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział studenci studiów magisterskich na kierunku prawo, studiujący 

na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, którzy ukończyli co najmniej III rok 

studiów. 

 

§ 3. Zasady Konkursu i zadanie konkursowe 
1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, spośród których:  

a) etap pierwszy (pisemny) – polega na wyłonieniu trzech Finalistów, którzy zgłoszą 

najlepsze odpowiedzi na zadanie konkursowe (dalej: Esej) i zostaną tym samym 

zakwalifikowani do etapu drugiego;  

b) etap drugi  – polega na odbyciu 2-tygodniowych praktyk w Kancelarii Sienkiewicz i 

Zamroch przez Finalistów, spośród których zostanie wyłoniony Laureat nagrody 

głównej. 

2. Zadaniem konkursowym dla Uczestników jest:  

a) na pierwszym etapie Konkursu – przygotowanie jak najlepszego Eseju, będącego 

odpowiedzią na pytanie: „Jakim prawnikiem będę za 10 lat"; 

b) na etapie drugim Konkursu (w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do tego etapu) 

– jak najlepsze zaprezentowanie się podczas 2-tygodniowych praktyk w Kancelarii (dni 

i godziny są ustalane indywidualnie) przez Finalistę. 

 

§ 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 10 października 2016 r. do 

dnia 31 października 2016 r.  

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie osoba, spełniająca warunki określone w § 2 

Regulaminu, powinna wysłać swój Esej, sporządzony w języku polskim, z podaniem 

imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, jako załącznik do wiadomości e-

mail, na adres: konkurs@radcowie.biz 

3. Uczestnik powinien być wyłącznym twórcą Eseju. Eseje naruszające prawa autorskie osób 

trzecich nie będą brane pod uwagę.  

4. Esej powinien mieć maksymalną objętość 1800 znaków ze spacjami oraz powinien zostać 

zapisany w formacie danych MS Word (.doc lub .docx) lub PDF.  
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5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Esej.  

 

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Pierwszy etap Konkursu zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 listopada 2016 r. 

Rozstrzygnięcie polega na wskazaniu Autorów trzech najlepszych prac (Finalistów), 

zgłoszonych do Konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu oraz 

otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystości rozdania nagród, na którą zaproszeni 

zostaną wszyscy Uczestnicy Konkursu.  

2. Następnie Kancelaria Sienkiewicz i Zamroch ustali z każdym z trzech Finalistów termin 

rozpoczęcia 2-tygodniowej praktyki, która odbędzie się w siedzibie Kancelarii w okresie 

między 16 listopada 2016 r. a 31 grudnia 2016 r. 

3. Laureatem nagrody głównej, w postaci płatnego 3-miesięcznego stażu w Kancelarii 

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska, zostanie Finalista, który 

najlepiej wykona zadania, zlecone mu w trakcie 2-tygodniowej praktyki w Kancelarii oraz 

pomyślnie przejdzie rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną przez Partnerów 

Kancelarii. 

 

§ 6. Komisja konkursowa 
1. Finalistów Konkursu oraz Laureata nagrody głównej wyłania komisja konkursowa (dalej: 

„Jury”), w skład której wchodzą prawnicy z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.  

2. Jury, oceniając Esej, bierze pod uwagę:  

a) poprawność językową,  

b) komunikatywność i spójność wypowiedzi,  

c) oryginalność i innowacyjność wypowiedzi. 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

Administratorem danych osobowych Uczestników 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 oraz możliwość ich 

poprawiania. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konkursu oraz prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu. 


