
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ O TEMATYCE PRAWNICZEJ 

(„Regulamin”) 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu na najlepszy artykuł o tematyce prawniczej („Konkurs”) jest spółka JGA-

Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 34, pod adresem: 

ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275850, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

9542581742 oraz numer REGON: 240581360 („Organizator”). 

1.2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.jga.com.pl. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie student prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz będący autorem artykułu 

o tematyce prawniczej („Uczestnik”), z uwzględnieniem ust. 2.2. 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy lub współpracujące 

na podstawie umowy cywilnoprawnej z: 

a) Organizatorem, lub  

b) spółką Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. z siedzibą 

w Katowicach pod adresem: ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209897, posiadającą 

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6342378087 oraz numer REGON: 276749379. 

2.3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

3.1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu („Formularz Zgłoszeniowy”). Formularz Zgłoszeniowy powinien 

zostać wypełniony i podpisany przez Uczestnika, a jego skan powinien zostać przesłany do Organizatora 

w formacie PDF zgodnie z postanowieniem ust. 3.3. 

3.2. Wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym Uczestnik powinien przesłać nie więcej niż 

dwa artykuły o tematyce prawniczej w pliku w wersji edytowalnej (w formacie DOC, DOCX lub RTF) oraz 

w wersji nieedytowalnej (w formacie PDF), którego jest wyłącznym autorem; 

3.3. Formularz Zgłoszeniowy wraz z artykułami, o których mowa w ust. 3.2, powinien zostać przesłany 

Organizatorowi w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurspwo@jga.com.pl.  

3.4. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu. 

3.5. Przesłany przez Uczestnika Formularz Zgłoszeniowy wraz z artykułami, o których mowa w ust. 3.2, podlega 

wstępnej weryfikacji przez Organizatora. W ramach wstępnej weryfikacji, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Organizator nie dokonuje merytorycznej oceny artykułu stanowiącego pracę 

konkursową.  

http://www.jga.com.pl/
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3.6. Organizator poinformuje Uczestnika o wynikach wstępnej weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego 

oraz artykułów, o których mowa w ust. 3.2, przesyłając każdemu Uczestnikowi informację o pozytywnym 

lub negatywnym wyniku wstępnej weryfikacji. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji zostanie 

przesłana przez Organizatora do Uczestnika na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał do Organizatora 

Formularz Zgłoszeniowy wraz z artykułami. Uczestnik, który otrzymał od Organizatora informację o 

pozytywnym wyniku wstępnej weryfikacji zostaje zakwalifikowany do Konkursu („Zakwalifikowany 

Uczestnik”).  

3.7. Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji zostanie przesłana przez Organizatora do Uczestnika do dnia 

30 czerwca 2018 r.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

4.1. Artykuły przesłane przez Zakwalifikowanych Uczestników („Prace Konkursowe”) powinny poruszać 

zagadnienie lub zagadnienia z następujących dziedzin prawa: (i) prawo handlowe i gospodarcze, lub (ii) 

prawo cywilne, lub (iii) procedura cywilna, lub (iv) prawo administracyjne i publiczne, lub (v) prawo 

podatkowe i finansowe. 

4.2. Prace Konkursowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) liczba wyrazów nie więcej niż 1.500, 

b) liczba znaków (ze spacjami) – nie więcej niż 10.000 

z uwzględnieniem ust. 4.3. 

4.3. Organizator jest uprawniony dopuścić do udziału w Konkursie Pracę Konkursową, która nie spełnia 

wymagań określonych w ust. 4.2.  

5. NAGRODY. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

5.1. Jury w Konkursie będzie stanowiła redakcja bloga prawniczego „Prawo w obrocie” prowadzonego 

pod adresem: www.prawowobrocie.pl w składzie: Grzegorz Morawiec – Redaktor Naczelny, Natalia 

Skutnik-Golecka – Zastępca Redaktora Naczelnego oraz Joanna Ostrzewska – Redaktor („Jury”). Jury 

podejmuje decyzję większością 2/3 składu.  

5.2. Jury dokonuje oceny merytorycznej Prac Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagrody lub nagród 

za najlepszą Pracę Konkursową. Jury dokonując oceny Prac Konkursowych bierze pod uwagę 

w szczególności: 

a) poprawność merytoryczną Pracy Konkursowej; 

b) poziom innowacyjności zagadnienia poruszonego w Pracy Konkursowej; 

c) zaproponowany przez Zakwalifikowanego Uczestnika sposób rozstrzygnięcia/rozwiązania 

poruszonego w Pracy Konkursowej zagadnienia; 

d) sposób zredagowania Pracy Konkursowej.   

5.3. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu nagród nie więcej niż dwóm Zakwalifikowanym Uczestnikom 

(„Nagrodzeni Uczestnicy”). Łączna suma nagród przyznanych w Konkursie nie może przekroczyć 1.000,00 

zł, a wysokość nagrody nie może być niższa niż 500,00 zł, z zastrzeżeniem zdania następnego. W 

przypadku, gdy Jury podjęło decyzję o przyznaniu dwóch nierównorzędnych nagród, wysokość drugiej 

wynosi 400,00 zł.   

5.4. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

5.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 31 lipca 2018 r. na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem: www.jga.com.pl. Zakwalifikowani Uczestnicy, których Prace Konkursowe 

zostały nagrodzone, zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie (na numer telefonu 

wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym lub elektronicznie na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał 

do Organizatora Formularz Zgłoszeniowy wraz z dokumentami, w przypadku braku możliwości kontaktu 

telefonicznego. 

http://www.prawowobrocie.pl/
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5.6. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do zawarcia z Organizatorem umowy przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do Pracy Konkursowej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Nagrodzonego 

Uczestnika o przyznaniu mu nagrody.  

5.7. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 5.3, zostanie przekazana Nagrodzonemu Uczestnikowi 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5.6, na rachunek bankowy Nagrodzonego 

Uczestnika wskazany odrębnie.  

5.8. W przypadku uchylenia się przez Nagrodzonego Uczestnika od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5.6, 

Organizator nie jest zobowiązany do przekazania Nagrodzonemu Uczestnikowi przyznanej mu nagrody.  

5.9. Prace Konkursowe Nagrodzonych Uczestników zostaną opublikowane na blogu prawniczym „Prawo 

w obrocie” prowadzonym pod adresem: www.prawowobrocie.pl w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu.  

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt redakcyjnych w Pracy Konkursowej 

Nagrodzonego Uczestnika przed jej opublikowaniem, zgodnie z ust. 5.9.  

6. ODWOŁANIE KONKURSU 

6.1. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny, 

w szczególności w przypadku: 

a) gdy w Konkursie będzie uczestniczyło mniej niż 5 (pięciu) Zakwalifikowanych Uczestników; 

b) gdy żaden z artykułów stanowiących pracę konkursową nie spełnia warunków Regulaminu; 

c) niezadowalającego poziomu merytorycznego artykułów stanowiących pracę konkursową.  

6.2. Organizator poinformuje Zakwalifikowanych Uczestników o decyzji o odwołaniu Konkursu poprzez 

przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał do Organizatora 

formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby Praca 

Konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. 

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) administratorem danych osobowych Uczestników jest 

Organizator. 

7.3. Organizator jednocześnie informuje, że Uczestnicy mają prawo do: (i) sprostowania swoich danych, (ii) 

usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych lub umieszczonych w serwisach społecznościowych na 

profilu Organizatora; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności 

na Twoich danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku); (iv) dostępu do swoich 

danych, to jest do informacji o przetwarzanych przez Organizatora danych lub − od 25 maja 2018 r. − do 

otrzymania kopii tych danych; (v) przeniesienia danych do innego administratora danych (od 25 maja 2018 

r. w zakresie określonym w art. 20 RODO).  

7.4. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 

2018 r. − Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z naruszeniem ochrony danych 

osobowych. 

7.5. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

W przypadku przyznania nagrody brak wskazania numeru rachunku bankowego uniemożliwi dokonania 

przelewu nagrody pieniężnej.  

http://www.prawowobrocie.pl/


7.6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Organizatora do przetwarzania danych w celu opisanym w 

tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 

7.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w „Informacji 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych”, stanowiącej pkt 3 Formularza Zgłoszeniowego. 

7.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa. 

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza 

praw nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na 

stronie internetowej www.jga.com.pl.  
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