
 

 

 

 

"Regulamin przyznawania nagród w konkursie "Najlepszy i 

najaktywniejszy Student Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 

 

§ 1 

W ramach środków pozyskanych przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II /dalej zwaną „Poradnią”/, w roku akademickim 

2017-2018 przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla studentów działających w Poradni, 

którzy spełnią wymagania konkursowe określone w niniejszym regulaminie i tym samym 

zostaną uznani za najlepszych i najaktywniejszych studentów Uniwersyteckiej Poradni 

Prawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

§ 2 

Nagrody przyznawane są przez Kierownika Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego wybitnym studentom, którzy spełniają przynajmniej 6 /sześć/ z 

poniższych warunków: 

- pracowali społecznie w Poradni przez co najmniej 4 /cztery/ pełne semestry udzielając 

bezpłatnych porad prawnych Klientom poradni w formie pisemnych opinii prawnych, 

stanowiących merytoryczne i naukowe opracowanie spraw; 

- przynajmniej przez 1 /jeden/ semestr pełnili funkcję sekretarza poszczególnej sekcji Poradni; 



- brali udział w organizacji bezpłatnych dla uczestników warsztatów w ramach Lubelskiego 

Festiwalu Nauki pt.: „Przychodzi baba do prawnika - czyli trudne rozmowy z klientami”; 

- pełnili cotygodniowy dyżur w biurze Poradni; 

- brali udział w przygotowaniu i organizacji pracy poszczególnych sekcji jak i całej Poradni; 

- brali udział w przygotowaniu warsztatów dla studentów całej Poradni; 

- aktywnie działali w grupach roboczych działających w Poradni, których celem jest rozwój 

Poradni, w tym między innymi opracowywali program naukowy "street law" dla uczniów 

lubelskich szkół. 

§ 3 

Wysokość nagród jak i ich rodzaj określa Kierownik Poradni w porozumieniu z 

Koordynatorami poszczególnych sekcji. 

§ 4 

Nagrody przyznawane są jednorazowo.  

§ 5 

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kierownik Poradni, nie przysługuje od niej 

odwołanie. Spełnienie warunków przyznania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie 

stwierdza Kierownik Poradni. 

§ 6 

Koordynator Sekcji mający wiedzę o studencie spełniającym warunki określone w niniejszym 

Regulaminie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kierownika Poradni.  

§ 7 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie takich jak „sekcja”, „student” czy 

„sekretarz sekcji” znajduje się w „Regulaminie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II” – należy je stosować bezpośrednio do niniejszego Regulaminu.  

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Kierownika Poradni.  



§ 9 

Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu będą wywieszone przed siedzibą Poradni, tj. 

pokojem C 721A Collegium Jana Pawła II, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin oraz dostępne w siedzibie Poradni. 

 

 

 


