ul. Pową zkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. 22 100 47 71, fax 22 100 47 72
kancelaria@affre.pl
www.affre.pl

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Prawniczej "Startuj z nami" 2017

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki udziału i przebieg III Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Prawniczej “Startuj z nami” 2017 (dalej: "Konkurs"). Regulamin wchodzi
w życie z dniem 15.02.2017 r. i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

2.

Organizatorem Konkursu jest kancelaria Affre i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
(01-797), ul. Powązkowska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000511585, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113287674, (dalej:
„kancelaria Affre” lub "Organizator”).

3.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów IV i V roku studiów prawniczych za wyjątkiem byłych lub
obecnych pracowników lub praktykantów Organizatora (dalej: "Uczestnik" lub "Uczestnicy").
Nabycie statusu Uczestnika następuje z chwilą nadesłania rozwiązania Kazusu stosownie do § 2
pkt 4, 5, 7, Regulaminu oraz po spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 6 Regulaminu,
tj. zamieszczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz oświadczenia
o zapoznaniu się Uczestnika z Regulaminem oraz jego akceptacją.

4.

Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie i dobrowolnie. Udział w Konkursie jest
bezpłatny.

5.

Konkurs jest jednoetapowy.

§ 2 Konkurs
1.

Konkurs odbywa się w okresie od dnia 15.02.2017 r. do dnia 05.02.2017 r. do godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lub 15 marca 2015 r. podczas Prawniczych Targów Praktyk
i Pracy, które odbędą się w dniach 14-15 marca 2017 r. w salach wystawienniczych Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej w Warszawie podczas warsztatu prowadzonego
przez Organizatora. Termin warsztatu dostępny będzie na stronie www.targiprawnicze.pl.
O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni w sposób określony w § 2 pkt 11
Regulaminu najpóźniej do dnia 18.03.2016 r.

2.

Organizator przygotuje do rozwiązania jeden kazus z zakresu prawa własności intelektualnej
(dalej: "Kazus").

3.

Kazus będzie dostępny najpóźniej od dnia 23.02.2017 r. do dnia zakończenia Konkursu na stronie
internetowej www.affre.pl oraz www.targiprawnicze.pl.

4.

Zadaniem Uczestników będzie rozwiązanie Kazusu oraz odesłanie rozwiązania w formie
elektronicznej (załącznik do wiadomości elektronicznej - plik doc, docx, PDF, rtf)
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na następujący adres poczty elektronicznej kancelaria@affre.pl do dnia 05.03.2017 r. do godz.
23:59.
5.

W temacie wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, rok studiów, nazwę uczelni na której
studiuje Uczestnik oraz numer legitymacji studenckiej a także słowo "Kazus".
Do wiadomości należy załączyć rozwiązanie Kazusu.

6.

W treści wiadomości należy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Affre i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia postępowania
konkursowego "Startuj z nami" 2017 oraz ustalenia kwestii organizacyjnych związanych
z odbyciem praktyk w przypadku wygranej, w szczególności do komunikacji z Uczestnikami oraz
Laureatem. Oświadczam, iż dane osobowe podane zostały przeze mnie dobrowolnie, jednocześnie
mam świadomość, iż udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w tym
postępowaniu." Oprócz tego należy zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji
Regulaminu.

7.

Rozwiązanie Kazusu powinny być przesłane w języku polskim, w formacie A4 (czcionka Arial 11
lub Times New Roman 11, interlinia 1,5). Rozwiązanie nie może przekraczać 14.000 znaków (ze
spacjami).

8.

Ocena Kazusu zostanie dokonana przez jury powołane przez kancelarię Affre („Jury
Konkursowe").

9.

Ocena nadesłanych rozwiązań Kazusu obejmować będzie umiejętności merytorycznego
rozwiązania problemu prawnego, uwzględnienie biznesowych uwarunkowań Kazusu oraz
umiejętność prawidłowego, a także zwięzłego oraz logicznego formułowania wypowiedzi
i wniosków.

10. Spośród Uczestników biorących udział w Konkursie, Jury wybierze Laureata Kazusu (dalej jako:
"Laureat").
11. O wynikach Konkursu każdy z Uczestników zostanie powiadomiony najpóźniej do dnia 18.03.2017
r. poprzez wysyłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z której Uczestnik
nadesłał rozwiązanie Kazusu (dalej: "Informacja Zwrotna").
12. Decyzje Jury dotyczące Konkursu, w tym wyboru Laureata są ostateczne. Nie wyłącza
to dochodzenia przez Uczestnika roszczeń przed właściwymi sądami, które wynikają
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
13. Organizator zastrzega, iż nadesłane rozwiązanie Kazusu nie podlega zwrotowi.

§ 3 Nagrody
1. Nagrodami, dla Laureata wybranego przez Jury Konkursowe są:
a. możliwość odbycia w kancelarii Affre płatnej miesięcznej praktyki (dalej: "Praktyka");
b. nagroda książkowa o wartości do 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
dalej jako „Nagrody”.
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2.

Odbycie Praktyki możliwe jest najpóźniej do końca 2017 roku. Organizator zaproponuje
Laureatowi do wyboru dwa terminy, w których możliwe będzie odbycie Praktyki, uwzględniając,
w miarę możliwości, sugestie Laureata.

3.

Laureat jest obowiązany do uzgodnienia terminu odbycia Praktyk oraz złożenia pisemnego
oświadczenia o przyjęciu Nagród na warunkach wskazanych przez Organizatora, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4.

W przypadku nieuzgodnienia terminu odbycia Praktyki w podanym w § 3 pkt 3 terminie,
możliwość odbycia Praktyki przechodzi na następnego Uczestnika, wybranego przez Jury
Konkursowe z pośród pozostałych. Przepisy § 3 pkt 1- stosuje się odpowiednio.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest kancelaria
Affre i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.

2.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w sposób określony w § 2 pkt 6.

3.

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu oraz ustalenia terminów odbywania Praktyki i nie będą
udostępnianie podmiotom trzecim, innym niż Organizator.

4.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia, jednakże
udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem
nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji podanych w związku
z nadesłaniem przez Uczestników rozwiązań Kazusu, które są niezbędne do komunikacji
z Uczestnikiem.

2.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.affre.pl i www.targiprawnicze.pl.
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