REGULAMIN KONKURSU
„Prawo z technologią w tle”
§1
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Women in Law” (dalej jako „Fundacja” lub
„Organizator”) z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 7D, lok. 74, 01-651 w Warszawie, o
numerach NIP: 5252798572, REGON: 384129851.
§2
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej łączącą prawo
oraz nowe technologie. Celem konkursu jest pokazanie zarówno złożonej
problematyki uregulowań prawnych w obszarze nowych technologii oraz w jaki sposób
można połączyć prawo z rozwiązaniami technologicznymi.
§3
1.Fundacja we współpracy z Partnerami Merytorycznymi ustanawia nagrodę za
najlepsze prace magisterskie z zakresu nowych technologii w obszarze prawa.
Wysokość nagród została określona w § 14.
2. Nagrody przyznawane są po przeprowadzeniu konkursu.
§4
Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski.
§5
1) Uczestniczkami konkursu w roku 2020 mogą być absolwentki szkół wyższych,
które obroniły pracę magisterską na kierunku prawo w terminie od 1 stycznia
2019 r. do 30 października 2020 r.
2) Przed wzięciem udziału w konkursie, uczestniczka winna zapoznać́ się z
niniejszym regulaminem konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest
równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
Uczestniczka konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
regulaminie zasad.
3) Uczestniczka deklaruje uczestnictwo w konkursie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
4) Uczestnicy, którzy nie spełniają̨ warunków udziału w konkursie określonych w
niniejszym regulaminie, w tym podadzą̨ niekompletne lub nieprawdziwe dane,
zostaną̨ wykluczeni z udziału w konkursie.
5) Przez pracę magisterską w rozumieniu niniejszego regulaminu należy
rozumieć́ pracę dyplomową, o której mowa w ustawie z dnia 27.07.2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, pisaną na koniec studiów II stopnia lub
magisterskich.

§6
1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autorka pracy lub jej promotor po
uzyskaniu zgody autorki na zgłoszenie pracy.
2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz
recenzenta ocenę co najmniej dobrą.
3. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.
§7
1.Pracę z oznaczeniem „Konkurs Prawo z technologią w tle” należy składać:
1) drogą mailową na adres: konkurs@womeninlaw.pl
2) za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres: Fundacja Women in Law, al.
Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa z dopiskiem: HubHub, II piętro.
2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest:
1) Marcjanna Bronowska, email: marcjanna.bronowska@womeninlaw.pl
2) Kamila Kurkowska, email: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl
3. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres wskazany w ust.1 w terminie do
dnia 10 listopada 2020 r. Terminem dostarczenia pracy jest data wpływu na
skrzynkę mailową lub do siedziby organizatora konkursu.
4. Prace magisterskie dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie będą
oceniane.
5. Organizator nie zwraca złożonych prac.
§8
Zgłoszenie powinno obejmować:
1) jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC
lub PDF);
kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
2) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel
pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod
uwagę przy ocenie pracy;
3) nagraną wypowiedź autorki w formacie video (maksymalnie 3 min.)
zawierającą argumenty, dlaczego praca powinna zostać nagrodzona, a autorka
przyjęta na staż do kancelarii;
4) CV autorki wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
5) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę
z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy;
6) opinię o pracy podpisaną przez promotora lub recenzenta.

§9
1.Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu (zwana dalej „Kapitułą”).
2.W skład Kapituły wchodzą Przedstawiciele Partnerów Merytorycznych Fundacji,
którzy są sponsorami Nagród wymienionych w § 14 oraz przedstawiciele środowiska
akademickiego.
3.Zadaniem Kapituły jest:
1) ocena nadesłanych prac;
2) wybór laureatów konkursu.
§ 10
Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę w szczególności:
1) jakość merytoryczną pracy;
2) nowatorski i twórczy charakter pracy;
3) edytorski poziom pracy.
§ 11
1. Procedura wyboru laureatów konkursu ma charakter dwuetapowy:
1) W pierwszym etapie Kapituła konkursu zapoznaje się ze streszczeniami
nadesłanych prac i nagraniem video oraz dokonuje selekcji dziesięciu prac, które
przejdą do następnego etapu konkursu.
2) W drugim etapie Kapituła zapoznaje się z treścią finalnych dziesięciu prac
magisterskich.
2. Spośród dziesięciu finalnych zaprezentowanych prac Kapituła wybiera laureatów I,
II oraz III miejsca w konkursie oraz laureatów wyróżnień.
§ 12
1.Kapituła wyłania laureatów konkursu na posiedzeniu tajnym.
2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia 2020 roku. Nazwiska laureatów
konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji Women in Law (
www.womeninlaw.pl ) w tym samym terminie.
§ 13
1.Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie.
2. Kapituła ma możliwość przyznania nagrody ex aequo.
3. Nagrody przyznawane są po przeprowadzeniu konkursu.
§ 14

1.Nagroda za pierwsze miejsce w konkursie wynosi 7 tys. złotych (brutto) oraz
obejmuje odbycie trzymiesięcznego stażu w Kancelarii Partnera Merytorycznego
będącego sponsorem nagrody za pierwsze miejsce w konkursie.
2.Nagroda za drugie miejsce w konkursie wynosi 5 tys. złotych (brutto) oraz
obejmuje odbycie trzymiesięcznego stażu w Kancelarii Partnera Merytorycznego
będącego sponsorem nagrody za drugie miejsce w konkursie.
3. Nagroda za trzecie miejsce w konkursie wynosi 3 tys. złotych (brutto) oraz
obejmuje odbycie trzymiesięcznego stażu w Kancelarii Partnera Merytorycznego
będącego sponsorem nagrody za trzecie miejsce w konkursie.
4. Kapituła może przyznać także wyróżnienia w Konkursie. Nagroda za wyróżnienie
wynosi 1 tys. złotych (brutto) oraz odbycie trzymiesięcznego stażu w Kancelarii
Partnera Merytorycznego będącego sponsorem wyróżnienia.
5.Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 51, poz. 307).
6. Przedstawiciel organizatora konkursu skontaktuje się z laureatami konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną w celu ustalenia sposobu
przekazania nagrody i pozyskania niezbędnych danych, aby móc w sposób skuteczny
zrealizować proces jej przekazania. W przypadku, gdy z przyczyn lezących po stronie
laureata lub osób, których prace zostały wyróżnione, ustalenie sposobu przekazania
nagrody nie nastąpi w terminie 7 dni nagroda lub wyróżnienie w konkursie mogą
zostać rozdysponowane przez organizatora na innych uczestników, według jego
uznania.
7. W szczególnych przypadkach organizator konkursu może bez podania przyczyn
odwołać́ konkurs, a także nie przyznać́ nagrody głównej.
8. Od decyzji związanej z przyznaniem nagrody nie przysługuje odwołanie.
§ 15
Nagrodzone prace lub jej fragmenty, za zgodą autora, mogą zostać opublikowana na
stronie internetowej Fundacji. Zgłoszenie pracy magisterskiej, przyznanie nagrody lub
wyróżnienia, nie narusza uprawnień autora pracy magisterskiej określonych w
przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z 04.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
§ 16
Fundacja zastrzega sobie prawo do udostępniania Curriculum Vitae uczestników
konkursu Partnerom Merytorycznym Fundacji dla celów rekrutacyjnych za ich
uprzednią pisemną zgodą.
§ 17

1) Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją organizatora, od której nie
przysługuje odwołanie.
2) Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie
internetowej organizatora, tj. www.womeninlaw.pl.
3) Wszelkie załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej:
www.womeninlaw.pl.
5) W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można
uzyskać od przedstawicieli organizatora, tj.:
a. Marcjanna Bronowska, email: marcjanna.bronowska@womeninlaw.pl
b. Kamila Kurkowska, email: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy wraz z formularzem danych
osobowych - uczestnik Konkursu,
2. Załącznik nr 2 - Formularz danych osobowych – promotor pracy.

