
Regulamin Konkursu HILL-SADOWSKI Scholarship 

„The Internship at Superior Court of California, County of Santa Barbara” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Celem konkursu jest wyłonienie studenta, który odbędzie staż w Sądzie Rejonowym 

hrabstwa Santa Barbara w Kalifornii w okresie letnim 2020 r. 

2. Organizatorem konkursu i testu jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dalej 

„WPPKiA”, zwany dalej organizatorem. 

3. Partnerem konkursu jest sędzia Brian Hill, the Superior Court of California, County of 

Santa Barbara oraz Peter T. Sadowski, vice-prezydent Fidelity National Financial, Inc. 

4. Powołuje się Komitet Konkursowy, w którego skład wchodzą: 

1. Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL 

2. Członkowie: dr hab. Sebastian Kwiecień, dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL 

5. Do zadań Komitetu Konkursowego należy: 

1. nadzorowanie przebiegu konkursu, 

2. sprawdzanie pisemnych prac konkursowych, 

3. przeprowadzenie rozmów konkursowych, 

4. ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu, 

5. wręczenie nagród. 

6. Komitet Konkursowy jest jednocześnie Komitetem Organizacyjnym, którego 

zadaniem jest obsługa organizacyjna konkursu i testu, w szczególności: 

przeprowadzenie konkursu, przygotowanie uroczystego podsumowania konkursu oraz 

prowadzenie dokumentacji konkursowej. 

7. Dokumentację konkursową stanowią: regulamin, lista uczestników konkursu, prace 

uczestników konkursu, protokół z wynikami. Dokumentacja konkursowa 

przechowywana jest przez trzy lata w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych KUL. 

8. Uczestnikami konkursu mogą być studenci III-V roku prawa Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 



9. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne.  

Zasady przeprowadzenia konkursu 

§ 2 

1. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1. pracy pisemnej; 

2. rozmowy konkursowej. 

§ 3 

1. W pierwszym etapie Uczestnicy konkursu przygotowują pracę pisemną w języku 

angielskim w formie eseju na temat: „Why did you decided to apply for the internship 

at Superior Court of California, County of Santa Barbara”? 

2. Wymagania techniczne pracy: format A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 

12 pkt, interlinia 1,5, przypisy w stopce dolnej, wykaz wykorzystanych źródeł na 

końcu pracy, marginesy lustrzane 2 cm, maksymalna liczba stron – 5. 

3. Do pracy należy dołączyć dane identyfikujące uczestnika konkursu (imię, nazwisko, 

adres pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz oświadczenie 

o samodzielności pracy. 

4. Praca przekazywana jest w formie elektronicznej na adres e-mail: kzasepa@kul.pl 

5. Każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie o udziale w konkursie niezwłocznie po 

przekazaniu pracy konkursowej na wskazany adres e-mail. 

6. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2019 r., g. 20.00. Decyduje moment 

doręczenia pracy na adres e-mail organizatora. 

7. Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Nie przewiduje się 

możliwości przygotowywania prac grupowych. 

8. W konkursie nie mogą brać udziału prace już opublikowane, bądź uczestniczące 

w innych konkursach. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia z konkursu prac niezgodnych 

z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów nie nadających się 

do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. 

 



§ 4 

 Prace oceniane są poprzez przyznanie liczby punktów od 1 do 10. 

 Komitet Konkursowy do dnia 5 kwietnia 2020 r., spośród nadesłanych prac, wyłoni 

pięć najlepszych, a ich autorów zakwalifikuje do drugiego etapu konkursu. 

 Komitet Konkursowy sporządza protokół z wyboru prac konkursowych 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

 Powiadomienie o wynikach pierwszego etapu konkursu zostanie przesłane 

uczestnikom na wskazany adres e-mail w terminie 5 dni od ich ustalenia. 

§ 5 

 W drugim etapie z Uczestnikami konkursu przeprowadza się 15-minutową rozmowę 

w języku angielskim. 

 Przebieg rozmowy oceniany jest poprzez przyznanie liczby punktów od 1 do 10. 

§ 6 

1. Komitet Konkursowy ustala wyniki konkursu poprzez dodanie liczby punktów 

uzyskanych z pracy pisemnej i rozmowy konkursowej dla każdego z Uczestników 

drugiego etapu konkursu. 

2. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności Komitet Konkursowy sporządza protokół z 

wynikami konkursu. 

Nagrody 

§ 7 

 Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest 3-tygodniowy staż w Superior Court of 

California, County of Santa Barbara . 

 Zakwaterowanie i pobyt w Santa Barbara zapewnia sędzia Brian E. Hill; koszty biletu 

lotniczego pokrywa P. Peter Sadowski. 

 Wyjazd odbędzie się w terminie wskazanym przez sędziego Briana E. Hilla w okresie 

wakacyjnym 2020 r. 



 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

niezależnych od siebie, leżących po stronie laureata lub za skutki wynikłe z wycofania 

się z niniejszego konkursu Partnerów. 

Przepisy końcowe 

§ 8 

1. Decyzje podjęte przez Komitet Konkursowy są ostateczne. 

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w Sekretariacie Instytutu Nauk 

Prawnych KUL oraz na stronie internetowej www.kul.pl/prawo. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i wiążącej jego interpretacji. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wyraźne działanie 

potwierdzające, tj. przesłanie pracy konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. 

Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl numer telefonu: 81 445 41 01), 

reprezentowany przez Rektora.  

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony 

danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu 

HILL-SADOWSKI Scholarship. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

archiwalnych. W przypadku cofnięcia zgody dane będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji żądania.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia (zgoda 

osoby, której dane dotyczą).  

6. Dostęp do danych osobowych mają organizatorzy konkursu. Dane osobowe laureata 

konkursu (w tym wyniki konkursu) mogą być opublikowane na stronie internetowej KUL, 

a więc udostępnione użytkownikom strony internetowej KUL. W ramach realizacji celu dane 

osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w ww. konkursie organizowanym przez 

administratora. 

 


