Regulamin
XLVI Środowiskowego Konkursu Krasomówczego
15 marca 2018 r.
§1
1. Podstawą wystąpień w Konkursie są przygotowane przez
organizatorów kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego
i administracyjnego.
2. Wszystkie kazusy konkursowe są dostępne dla wszystkich
uczestników przynajmniej 5 dni przed Konkursem.
§2
1. Losowanie kazusów przez uczestników Konkursu odbywa się
przynajmniej
na
48
godzin
przed
wystąpieniami
konkursowymi.
2. Uczestnicy Konkursu, którzy wybrali wystąpienia w sprawie
karnej losują najpierw pary, w których wystąpią, następnie role
obrońcy lub oskarżyciela, a później parami losują kazusy
kierując się zasadą: jeden kazus dla jednej pary. Kazusy
losuje jedna osoba z pary (w razie sporu należy się kierować
kolejnością alfabetyczną).
3. W razie nieparzystej liczby uczestników wystąpień
w sprawach karnych osoba niewylosowana występować
będzie bez przeciwnika procesowego.
4. W sprawach cywilnych stosuje się analogiczne zasady, z tą
tylko różnicą, że losuje się funkcję pełnomocnika pozwanego
i powoda. W sytuacji gdy w danej sprawie występuje
prokurator – także i tę funkcję.
5. W sprawach administracyjnych stosuje się analogiczne
zasady, z tą różnicą, że losuje się funkcję pełnomocnika
organu administracji publicznej i skarżącego.

§3
1. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu końcowego
przemówienia strony przed
zamknięciem
rozprawy
w postępowaniu przed sądem I instancji.
2. W sprawach karnych uczestnicy mają ponadto prawo
do przedstawienia repliki. Jeśli takowe będą miały miejsce
podlegają osobnej ocenie w kategorii: najlepsza replika.
3. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 15 minut, a replika nie
może być dłuższa niż 3 minuty. Odpowiedzialnym
za przestrzeganie limitów jest osoba prowadząca Konkurs.
4. Podczas wystąpienia uczestnik może korzystać z: tekstów
ustaw, komentarzy, zbiorów orzeczeń, notatek własnych.
Wystąpienie nie może polegać na odczytaniu wcześniej
przygotowanego tekstu. Naruszenie tej zasady powoduje
dyskwalifikację uczestnika.
5. Przemówienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu
faktycznego i prawnego sprawy.
§4
1. Uczestników Konkursu ocenia
Jury
składające
się
z pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i
Administracji UMCS, Prezesa Studenckiego Koła Naukowego
Prawników oraz przedstawicieli lubelskiej praktyki prawniczej.
2. Skład oraz Przewodniczącego Jury ustala Studenckie Koło
Naukowe Prawników UMCS.
3. Głosowanie odbywa się na zarządzenie Przewodniczącego
Jury w sposób tajny.
4. W
razie
równej
liczby
głosów
decyduje
głos
Przewodniczącego Jury.
5. Protokół z posiedzenia Jury sporządza pełniący funkcję
sekretarza Jury Prezes Studenckiego Koła Naukowego

Prawników UMCS. Protokół podpisują wszyscy członkowie
Jury. W pełni wypełniony i podpisany przez wszystkich
członków Jury werdykt może być traktowany jako protokół.
§5

-

1. Kryteria oceny wystąpień:
poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji
logika uzasadnienia
retoryka
kultura języka
ogólne wrażenie
§6
1. Przynajmniej trzech najlepszych uczestników Konkursu
zostaje uhonorowanych nagrodami.
2. W przypadku prezentacji replik, autorowi najlepszej może
zostać przyznana nagroda.
§7
1. W Konkursie mogą brać udział tylko studenci Wydziału Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie, którzy ukończyli I rok
studiów.
2. Do Konkursu zostaną dopuszczeni uczestnicy zgłoszeni
do 10 dni przed Konkursem.
3. Liczbę uczestników Konkursu określa Zarząd Studenckiego
Koła Naukowego Prawników.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które
w poprzednich jego edycjach zajęły I miejsce.

§8
1. Wszelkie wątpliwości, co do stosowania niniejszego
regulaminu, rozstrzyga:
a. w fazie przygotowań do Konkursu – Zarząd Studenckiego
Koła Naukowego Prawników,
b. w czasie trwania Konkursu – Przewodniczący Jury.
2. Podczas trwania Konkursu powyższy regulamin nie może ulec
zmianie, jeżeli Konkurs rozpoczął się według jego przepisów.

