Regulamin
Lokalnego Konkursu Krasomówczego
Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów Prawa
ELSA WROCŁAW
z dnia 10 stycznia 2017 r.

§1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w XXI Lokalnym
Konkursie Krasomówczym, zwanym dalej “Konkursem”.
§2
Organizatorem Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Wrocław, zwane dalej “Organizatorem”.
§3
1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci prawa i administracji na Wydziale
Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z wyłączeniem
studentów I roku wspomnianych kierunków studiów.
2. W Konkursie nie mogą wziąć ponownego udziału laureaci trzech pierwszych
miejsc Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.
§4
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie elektronicznego
zgłoszenia u Organizatora Konkursu.
2. Uczestnicy składają zgłoszenia w terminie wskazanym przez Organizatora.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) kierunek i rok studiów,
3) adres e-mail oraz numer kontaktowy,
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

§5
1. Uczestnicy, w drodze losowania, są dobierani w pary.
2. Każda z par losuje po jednym kazusie. Następnie odbywa się losowanie ról
procesowych.
3. Losowanie odbywa się nie później niż tydzień przed Konkursem.
§6
1. W przypadku, gdy chęć udziału w Konkursie wyraża więcej niż 8 osób,
przeprowadzone zostają Eliminacje, które poprzedza się dodatkowym
Losowaniem.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Eliminacji także w
sytuacji, gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza.
3. Zakwalifikowani zostaną Uczestnicy pozytywnie zaopiniowani przez Jury.
4. Przy ocenie wystąpienia odpowiednio stosuje się § 11.
§7
1. Podstawą wystąpień konkursowych są kazusy opracowane na podstawie
spraw sądowych.
2. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej
postępowanie przed sądem I instancji.
3. Jedna sprawa przedstawiana jest przez dwie osoby występujące w różnych
rolach procesowych.
4. W przypadku nieparzystej liczby uczestników Konkursu osoba, dla której
zabraknie przeciwnika procesowego przedstawia sprawę indywidualnie.

§8
1. Mowa uczestnika Konkursu nie może trwać dłużej niż 10 minut. Każda
strona ma prawo do dodatkowej, 3 minutowej repliki.
2. Mowa uczestnika Konkursu, o którym mowa w § 7 pkt 4 nie może trwać
dłużej niż 15 minut, bez prawa do dodatkowej repliki.
3. Wystąpienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i
prawnego sprawy.
4. Podczas wystąpienia uczestnik Finału może korzystać z tekstów ustaw,
komentarzy, literatury, zbiorów orzeczeń oraz własnych notatek.
§9
1. Uczestników Konkursu ocenia Jury składające się z zaproszonych przez
Organizatora osób.
2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§ 10
1. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów:
1) poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji,
2) logika uzasadnienia,
3) retoryka,
4) kultura języka,
5) ogólne wrażenie.
2. Odczytywanie wypowiedzi wpływa ujemnie na ocenę wystąpienia.
3. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury przyznaje punkty w skali
od 0 do 5 korzystając z przygotowanych przez Organizatora formularzy ocen.

§ 11
1. Wyboru jednego zwycięzcy oraz pozostałych laureatów Konkursu, Jury
dokonuje po naradzie w drodze głosowania. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Przewodniczącego Jury.
2. Najlepsi uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami.
3. Zdobywca pierwszej nagrody ma prawo do uczestniczenia w Ogólnopolskim
Konkursie Krasomówczym.
4. Jury nie może uchylić się od przyznania pierwszej nagrody.
§ 12
We wskazanych w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
przypadkach, udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym bierze także
jeden lub więcej uczestników wylosowanych spośród wszystkich laureatów II
miejsca Lokalnych Konkursów Krasomówczych organizowanych w Polsce.

§ 13
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni
postanowień niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych
przy jego stosowaniu.

