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REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU NAUKOWEGO 

Z ZAKRESU WIEDZY PRAWNICZEJ 

„Lucky Law” z Prawa Finansów Publicznych 

I. ORGANIZATOR 

 

1. Konkurs z zakresu wiedzy prawniczej „Lucky Law”, zwany dalej Konkursem, 

organizowany jest przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „ViribusUnitis” 

oraz Grupę Inicjatywną Stalowa Wola ze Statusem Obserwatora przy ELSA Poland zwane 

dalej Organizatorem. 

2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu czuwa Dr Piotr Pomorski – w zakresie 

konkursu z prawa finansów publicznych. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów III roku prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa  

i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

w Stalowej Woli. 

 

2. Uczestnikami uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są studenci, którzy uzyskali 

pozytywną ocenę z ostatniego kolokwium z prawa finansów publicznych. na ćwiczeniach 

prowadzonych przez mgr Michała Jędrzejczyka asystenta przy Instytucie Prawa WZPiNoG 

KUL. Lista osób, które spełniają określone wymagania będzie stanowiła załącznik  



do niniejszego regulaminu. 

 

3. Listy osób zakwalifikowanych do Konkursu wywieszone zostaną w gablocie Organizatora. 

 

4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują niniejszy regulamin, którego treść 

opublikowana zostanie na stronie internetowej Stalowowolskiego Koła Naukowego 

Studentów Prawa ViribusUnitis -  http://www.kul.pl/konkurs-z-zakresu-wiedzy-prawniczej-

lucky-law,art_40992.html, oraz stronie na profilu Doktora Piotra Pomorskiego w zakładce 

dydaktyka - http://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka jak również w gablocie 

Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa ViribusUnitis znajdującej  

się w budynku Instytutu Prawa przy ulicy Popiełuszki. 

 

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

III. NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z prawa finansów 

publicznych w sesji kończącej V semestr studiów. 

2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia,  

w sposób uzgodniony między organizatorem, egzaminującym i uczestnikami. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się dnia 8 stycznia 2012 roku ( wtorek)  w budynku Instytutu Prawa. 

Dokument z dokładnym określeniem  miejsca i czasu przeprowadzenia konkursu będzie 

wywieszony 3 stycznia w gablocie Organizatora, a także na stronie na profilu Doktora 

Piotra Pomorskiego w zakładce dydaktyka w formie pliku. 

http://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka 

 

3. Czas rozwiązywania egzaminu konkursowego wynosi 25 (dwadzieścia pięć minut). 

 

4. Po skończeniu rozwiązywania zagadnień konkursowych uczestnicy pozostają na miejscach 

aż do upływu regulaminowego czasu. 

 

5.  Testy oceniane będą przez kolegialną komisję  w skład której wejdą: egzaminator oraz  

co najmniej jeden przedstawiciel organizatora. Po sprawdzeniu egzaminów komisja ustali 

skalę ocen i zdecyduje o przyznaniu nagród, poda wyniki do publicznej wiadomości,  

a także rozstrzygnie spory i wątpliwości uczestników konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z konkursem przedawniają się po upływie godziny od ogłoszenia wyników. 

 

6. Nadzorujący  test ma prawo natychmiast zdyskwalifikować uczestnika w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi. 

 

http://pracownik.kul.pl/piotr.pomorski/dydaktyka


7. Testy uczestnicy wypełniają piórem lub długopisem. 

 

8. Czas rozwiązywania egzaminu konkursowego wynosi 25 (dwadzieścia pięć minut). 

 

9. Po skończeniu rozwiązywania zagadnień konkursowych uczestnicy pozostają na miejscach 

aż do upływu regulaminowego czasu. 

 

10.  Testy oceniane będą przez kolegialną komisję  w skład której wejdą: egzaminator oraz  

co najmniej jeden przedstawiciel organizatora. Po sprawdzeniu egzaminów komisja ustali 

skalę ocen i zdecyduje o przyznaniu nagród, poda wyniki do publicznej wiadomości,  

a także rozstrzygnie spory i wątpliwości uczestników konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z konkursem przedawniają się po upływie godziny od ogłoszenia wyników. 

 

11. Nadzorujący  test ma prawo natychmiast zdyskwalifikować uczestnika w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi. 

 

12. Testy uczestnicy wypełniają piórem lub długopisem. 


