Regulamin
Lokalnego Konkursu Moot Court
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów
Prawa
ELSA Wrocław
z dnia 24 marca 2017 roku

§1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Lokalnym Konkursie
Moot Court, zwanym dalej „Konkursem”.
§2
Organizatorami Konkursu są: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Wrocław i Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
§3
W Konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z minimum
dwóch, a maksymalnie z czterech osób, będących studentami prawa lub
administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
§4
1.

Warunkiem dopuszczającym do wzięcia udziału jest złożenie
elektronicznego zgłoszenia u Organizatora Konkursu.
2. Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę drużyny;
2) imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny;
3) kierunek i rok studiów wszystkich członków drużyny;
4) jeden adres e-mail oraz numer kontaktowy reprezentanta drużyny.
§5
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego.

§6
1. W etapie pisemnym uczestniczą wszystkie zgłoszone drużyny.
2. Podstawą pism procesowych jest kazus opracowany na podstawie spraw
rozstrzyganych przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.
3. Każda z drużyn, po elektronicznym zgłoszeniu, otrzyma w wiadomości
zwrotnej informacje dotyczące stanu faktycznego sprawy, oraz określenie
roli procesowej, którą będzie zobowiązana przyjąć.
4. Memoriały w formie pisemnej drużyna będzie musiała opracować
i w terminie wskazanym w Harmonogramie, odesłać na adres wskazany przez
Organizatora w zwrotnej odpowiedzi na zgłoszenie do konkursu.
5. Pismo konkursowe polega na sporządzeniu memoriału
przedstawiającego argumenty przemawiające za stanowiskiem
przydzielonej strony procesowej.
6. Pismo powinno spełniać wymogi zawarte w „Instrukcji sporządzenia pisma
konkursowego- memoriału”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
7. Spośród przesłanych prac, zostaną wyłonione dwie, których autorzy
wezmą udział w części ustnej konkursu.
8. Oceny prac dokona pracownik naukowy lub doktorant Uniwersytetu
Wrocławskiego, specjalizujący się w tematyce danej dziedziny prawa.
§7
1. Wybrane drużyny, we wskazanym w harmonogramie terminie,
zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do następnego etapu.
2. W drugim etapie wezmą udział dwie drużyny, po jednej
z obu stron procesowych.
§8
1. Etap drugi przeprowadzony zostanie w formie ustnej.
2. Uczestnicy wezmą udział w przewodzie sądowym.
3. Przewód sądowy toczyć się będzie w języku polskim.

§9
1. Drużyny ocenia Jury składające się z zaproszonych przez organizatora osób.
2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§10
1. Mowa jednej z drużyn nie może trwać dłużej niż 45 minut.
2. Jury ma prawo przerwać wypowiedź drużyny w każdym momencie
w celu zadania pytania odnoszącego się do prezentowanych tez. Jury może
zadawać pytania również po zakończeniu wypowiedzi.
3. Uczestnicy w części ustnej pełnią tę samą rolę procesową, którą
pełnili w części pisemnej, a wystąpienie dotyczyć będzie tego samego
wyroku.
4. Podczas wystąpienia, drużyny mogą korzystać z tekstów ustaw,
komentarzy, literatury, zbiorów orzeczeń oraz z własnych notatek.
5. Przepisy szczególne dotyczące części ustnej znajdują się w „Instrukcji
sporządzenia pisma konkursowego – memoriału”, stanowiącej załącznik
numer 1 do niniejszego Regulaminu.
§11
1. Drużyny ocenia Jury składające się z zaproszonych przez organizatora osób.
2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§12
1. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów:
1) poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji;
2) logika uzasadnienia;
3) retoryka;
4) kultura języka.

2. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty
w skali od 0 do 5 korzystając z przygotowanych przez Organizatora formularzy
ocen.
§13
1. Wyboru zwycięzcy Konkursu Jury dokonuje po naradzie w drodze
głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
2. Uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami.
3. Jury nie może uchylić się od przyznania pierwszej nagrody.
4. Członkowie drużyny zwycięskiej otrzymują zaliczenie egzaminu z Prawa
Międzynarodowego Publicznego albo Public International Law w skali od
oceny dostatecznej (3,0) do oceny bardzo dobrej (5,0).
5. Ocena zależy od poziomu zaprezentowanego przez drużynę zwycięską na
etapie ustnym Konkursu. Decyzję podejmuje Jury.
§14
Harmonogram, o którym mowa w §4 ust. 5 oraz §5 ust 1, zostanie przesłany
w zwrotnej odpowiedzi na zgłoszenie chęci udziału w Konkursie.
§15
Organizator Konkursu ma prawo do dokonywania wykładni postanowień
niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego
stosowaniu.

