
REGULAMIN 

Konkursu na wystąpienie w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas II 
Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku  

pt. „Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze” w dniu 09-10.11.2016 roku 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs na Wystąpienie, zwany dalej Konkursem, podczas II Konferencji Naukowej 

Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo transportowe: Morze, Ląd, 
Powietrze”, zwanej dalej Konferencją organizowany jest przez Pomorską Izbę 
Adwokacką w Gdańsku. 

2. Konferencja odbędzie się w dniach 09-10 listopada 2016 roku. 

§ 2 
Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu są aplikanci adwokaccy wszystkich izb adwokackich w Polsce, 
studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także 
absolwenci, którzy najpóźniej z dniem Konferencji kończą 35 lat. 

 
§ 3 

Przystąpienie do konkursu 
 

1. Aplikanci adwokaccy przystępują do Konkursu w następstwie wyznaczenia przez 
zaproszone izby adwokackie w Polsce jednego reprezentanta izby. 

2. Zaproszona izba adwokacka zgłasza Organizatorowi drogą mailową udział swojego 
przedstawiciela w Konkursie, wskazując dane personalne aplikanta. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu, w tym aplikanci adwokaccy oddelegowani przez Izbę, 
obowiązani są nadesłać w określonym przez Organizatora terminie i trybie abstraktu 
wystąpienia o tematyce związanej z Konferencją i karty zgłoszeniowej. 

4. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 500 słów. 
5. Abstrakt należy przesłać w formacie PDF do dnia 30 września 2016 roku na adres: 

konferencjapia@gmail.com. 
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osobę w nim uczestniczącą 

zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz przetwarzania przez Organizatora 
jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych 
związanych z Konkursem (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. Poz. 926). 



7. Osoba przystępująca do konkursu potwierdza zgodność z prawdą nadesłanych danych. 
8. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją pracy. 

 
§ 4 

Weryfikacja zgłoszenia 
 

1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej poprzez wysłanie 
informacji drogą elektroniczną na adres wskazany w Zgłoszeniu konkursowym. 

2. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, 
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem. 

 
§ 5 

Komitet Konkursowy 
 

1. Prace ocenia powołany przez Organizatora Komitet Konkursowy w składzie: 
- Dziekan ORA adw. Dariusz Strzelecki – przewodniczący, 
- adw. Marcin Derlacz – członek, 
- Dziekan WPiA WSAiB dr Piotr Lewandowski – członek, 
- adw. dr Dominika Rydlichowska – członek, 
- adw. Joanna Gręndzińska – członek. 

2. Rozstrzygnięcie Komitetu Konkursowego jest ostateczne. 
 

§ 6 
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Konferencji www.adwokatura.gdansk.pl, do 

dnia 15 października 2016 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. 
2. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas Konferencji w 

charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego w dniu 
09 listopada 2016 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut. 

3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania autorom najlepiej ocenionych przez 

Komitet Konkursowy prac umieszczenia ich artykułu w publikacji pokonferencyjnej. 
 

§ 7 
Koszty udziału w Konkursie 

 
Koszty udziału w Konkursie tj. przejazd i zakwaterowanie pokrywają uczestnicy Konkursu we 
własnym zakresie. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga 
Organizator. 
 



Załącznik nr 1 
 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE  
w Konkursie na wystąpienie w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów 

podczas II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku  
pt. „Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze” w dniu 09-10.11.2016 roku  

Imię i nazwisko: 

 

Izba adwokacka/Uczelnia, kierunek, rok studiów: 

 

Tytuł wystąpienia: 

 

Adres korespondencyjny: 

 

Adres e-mail: 

 

Numer telefonu: 

 

Uwagi: 

 

 

 


