Regulamin Konkursu Wiedzy z Prawa Handlowego
organizowanego przez Katedrę Prawa Handlowego
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wiedzy
z Prawa Handlowego (dalej: Konkurs), organizowanego przez Katedrę Prawa Handlowego, na
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie (dalej: Organizator).
2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat prawa handlowego wśród studentów
WPPKiA KUL.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci WPPKiA KUL.
§ 2. Jury
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury.
2. Przewodniczącym Jury jest Dziekan WPPKiA KUL dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL. W
przypadku niemożności przewodniczenia pracom komisji, dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
wskazuje Pracownika Katedry Prawa Handlowego WPPKiA KUL ze stopniem przynajmniej doktora,
który pełnić będzie obowiązki Przewodniczącego Jury.
3. Skład Jury, oprócz Przewodniczącego, stanowią 2 oddelegowani/wyznaczeni Pracownicy Katedry
Prawa Handlowego WPPKiA KUL.
§ 3. Przebieg konkursu
1. Zakres merytoryczny Konkursu jest tożsamy z zakresem przedmiotu pt. Prawo handlowe
realizowanego na IV roku studiów na kierunku Prawo uzupełnionym o 30 wybranych orzeczeń Sądu
Najwyższego.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) eliminacji
b) finału
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje z chwilą nadesłania Organizatorowi wiadomości
drogą mailową zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, nr albumu, rok i kierunek
studiów oraz tok studiów – stacjonarne, niestacjonarne, na adres: prhandl@kul.lublin.pl. Zgłoszenia
należy przesyłać do dnia 3 stycznia 2020 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia po terminie nie będą
przyjmowane.

4. Warunkiem uruchomienia Konkursu jest terminowe zgłoszenie udziału przez co najmniej 30 osób
spełniających kryteria określone w § 1 ust. 4 Regulaminu.
§ 4. Etap I – eliminacje
1. Eliminacje do Konkursu mają formę testową – test jednokrotnego wyboru. Test składa się
z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
2. Eliminacje do Konkursu odbędą się w terminie 13 stycznia 2020 r. Godzina i miejsce
przeprowadzenia eliminacji zostaną ogłoszone na platformie e-kul najpóźniej 3 stycznia 2020r.
3. Do testu dołączona jest karta odpowiedzi, która sprawdzana jest przez Jury.
4. Nie jest możliwe dokonywanie przez uczestnika zmiany odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
Wszelkie skreślenia, poprawianie odpowiedzi powoduje jej nie zaliczenie.
5. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, a za niewłaściwą 0 pkt. Nie ma punktów
ujemnych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 30.
6. Do finału przechodzi 10 osób z najwyższą punktacją.
§ 5. Etap II – finał
1. Finał Konkursu ma formę odpowiadania na wylosowane pytania, przed Jury oraz zgromadzoną
publicznością.
2. Finał odbędzie się 20 stycznia 2020 r. Miejsce i godzina zostanie ogłoszona na platformie e-kul.
3. Każdy finalista losuje zestaw zawierający pytanie otwarte, na które należy udzielić zwięzłej
odpowiedzi w oparciu o wiedzę z zakresu szczegółowo wymienionego w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
4. Finaliści udzielają odpowiedzi po wylosowaniu i odczytaniu pytania.
5. Jury ocenia poprawność udzielonej odpowiedzi.
6. Prawidłowa odpowiedź skutkuje przyznaniem 1 punktu, zaś odpowiedź błędna skutkuje odjęciem 1
punktu. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z odpowiedzią błędną.
7. Finalista który udzielił dwóch prawidłowych odpowiedzi ma prawo wytypowania siebie lub innej
osoby odpowiadającej na kolejne pytanie.
8. Prawidłowe udzielenie odpowiedzi przez wybraną osobę według ust. 7 powyżej uprawnia do
wylosowania kolejnej osoby odpowiadającej na wylosowane pytanie. W przypadku udzielenia
nieprawidłowej odpowiedzi przez wybraną osobę, wybierana jest kolejna osoba według ust. 7.
9. Finał trwa do wyczerpania puli 100 pytań.

§ 6. Wyniki
1. O wynikach z eliminacji do Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo do 15 stycznia
2020 r. do godz. 23:59.
2. W wypadku równej ilości punktów Jury Konkursu kwalifikuje do kolejnego etapu osobę która
pierwsza przesłała zgłoszenie.
3. Wyniki Konkursu z II etapu podane zostaną ustnie podczas Finału oraz zamieszczone zostaną na
stronie Katedry Prawa Handlowego KUL.
§ 7. Nagrody
1. Uczestnicy, którzy zdobyli w ramach eliminacji przynamniej 15 pkt otrzymują ocenę bardzo dobrą
z egzaminu z przedmiotu Prawo handlowe.
2. Laureatowi I miejsca oprócz dyplomu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
3. Laureatom II i III miejsca zostaną wręczone dyplomy.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego KUL.
2. Jury Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu
Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu .

