
REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

WIEDZY Z PRAWA HANDLOWEGO 

 
organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Spółek  

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

oraz Kancelarię Wardyński i Wspólnicy 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu wiedzy z prawa 

handlowego (dalej jako Konkurs), który odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. w Warszawie.  

 

Organizatorami Konkursu jest Koło Naukowe Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako KNPS) oraz Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (dalej łącznie 

jako Organizatorzy). 

 

 

Celem Konkursu jest propagowanie wśród studentów studiów prawniczych wiedzy z zakresu prawa 

handlowego oraz zachęcenie do udziału w konkursach, których tematyka jest związana z ich 

kierunkiem studiów. 

 

§ 1 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany do studentów studiów prawniczych prowadzonych przez uczelnie 

wyższe w Polsce. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba zaangażowana w organizację 

Konkursu. 

 

2. W Konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe drużyny – złożone ze studentów studiów 

prawniczych III-V roku. (dalej jako Drużyna) 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

 

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej KNPS w 

dniach 21-26 maja 2015 roku,  

b. załączenie oświadczenia o przystąpieniu do Konkursu zawierającego podpisane 

własnoręcznie następujące oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska 

w związku z moim udziałem w niniejszym Konkursie oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w oświadczeniu przez Organizatorów 

Konkursu, w zakresie związanym z potrzebami Konkursu. Mam prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.” (dalej jako Zgłoszenie). 

 



4. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ust. b. może zostać dostarczone KNPS w formie 

papierowej, jeżeli Uczestnicy zgłoszą to przy rejestracji. Zaświadczenie w takiej formie musi 

zostać dostarczone nie później niż do chwili rozpoczęcia Konkursu. 

 

5. Niespełnienie przez uczestników Konkursu któregokolwiek z wymogów wymienionych w 

punkcie 3. skutkować będzie pozostawieniem Zgłoszenia bez rozpoznania.  

 

 

 

§2 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs składać się będzie z trzech rund: rundy pierwszej – pisemnego testu 

kwalifikacyjnego, rundy drugiej – rozgrywanej wg zasad zbliżonych do teleturnieju „Jeden z 

dziesięciu” oraz trzeciej –  „krótka piłka”. 

 

2. Wszystkie Drużyny które w sposób ważny zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie wezmą 

udział w pierwszym etapie.  

I. Pierwszy etap Konkursu będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu z zakresu 

prawa handlowego przez każdego członka Drużyny oddzielnie. Test będzie składał się 

z 50 pytań testowych.  

II. Na rozwiązanie testu przez każdego członka Drużyny będzie przewidziane 20 minut. 

III. Wyniki indywidualne każdego członka drużyny ulegają zsumowaniu, a ich suma 

będzie tworzyć ogólny wynik Drużyny w pierwszym etapie.  

IV. Do drugiego etapu konkursu przejdą te Drużyny, które uzyskają kolejno dziesięć 

najlepszych wyników w pierwszym etapie. 

 

3. Drugi etap Konkursu („Jeden z dziesięciu”) jest etapem ustnym, odbywającym się według 

następujących reguł:  

I. Pytania zadawane są przez prowadzącego Konkurs, wyznaczanego przez KNPS. 

Prowadzący dysponuje wcześniej przygotowanym zestawem pytań, zatwierdzonym 

przez Organizatorów. 

II. Pierwsze pytanie zostaje zadane drużynie, która po pierwszym etapie Konkursu 

dysponuje najwyższą liczbą punktów. 

III. Poprawna odpowiedź na pytanie skutkuje uzyskaniem przez odpowiadającą Drużynę 

prawa do wyznaczenia Drużyny, która będzie odpowiadać na następne pytanie.  

IV. Niepoprawna odpowiedź na pytanie skutkuje skierowaniem kolejnego pytania 

ponownie do tego samego zespołu. 

V. Poprawność odpowiedzi oceniana jest przez prowadzącego Konkurs zgodnie z 

uprzednio przygotowanym wzorcem, zaakceptowanym przez Organizatorów.  

VI. Każda z drużyn w tej rundzie uzyskuje 3 (trzy) szanse. Niepoprawna odpowiedź 

skutkuje utratą jednej szansy. Poprawna odpowiedź nie skutkuje nabyciem szansy. Po 

udzieleniu trzech niepoprawnych odpowiedzi Drużyna jest eliminowana z konkursu. 



VII. Drugi etap Konkursu trwa do momentu wyeliminowania 7 (siedmiu) Drużyn. 

Zachowane przez Drużyny szanse nie przechodzą w żaden sposób na trzeci etap 

konkursu. 

 

4. Trzeci etap Konkursu („krótka piłka”) jest etapem ustnym, odbywającym się wg 

następujących zasad: 

I. Rozpoczyna Drużyna wybrana przez KNPS. Pytania zadaje przedstawiciel 

Organizatorów. 

II. Każdej z Drużyn zostanie zadany szereg pytań, przygotowanych wcześniej przez KNPS 

i zatwierdzony przez Organizatorów. Każdej z Drużyn zostanie zadany ten sam blok 

pytań. Pytania dotyczyć będą różnych obszarów prawa handlowego. 

III. Pytania będą sformułowane w taki sposób, by możliwa była odpowiedź na nie 

jednym lub kilkoma słowami, względnie krótkim zdaniem. 

IV. Na rundę trzecią sporządzony zostanie blok 30 pytań. Pytania zadawane będą 

Drużynom do momentu wyczerpania puli pytań lub upływu czasu przewidzianego na 

odpowiedź jednej Drużyny. Czas przewidziany na odpowiedź jednej Drużyny to 7,5 

(siedem i pół) minuty. Drużyna ma możliwość zastanowienia się nad odpowiedzią, 

czas nie jest jednak wstrzymywany. Jako odpowiedź zaliczona jest odpowiedź 

udzielona jako pierwsza przez któregokolwiek z członków Drużyny. 

V. Istnieje możliwość pominięcia pytania przez Drużynę. Takie pytanie nie wyczerpuje 

wtedy puli pytań dla danej Drużyny i istnieje możliwość powrotu do niego po 

zakończeniu odczytywania puli 30 pytań, jeśli Drużyna zmieści się w limicie 

czasowym. 

VI. W czasie zadawania pytań jednej z Drużyn, Drużyny które nie brały jeszcze udziału w 

etapie trzecim Konkursu (tj. którym nie były jeszcze zadawane pytania konkursowe z 

etapu trzeciego) nie mogą być obecne na Sali, w której odbywa się Konkurs. Drużyny, 

które brały już udział w etapie trzecim Konkursu (tj. którym zostały już zadane 

pytania z etapu trzeciego Konkursu) są zobowiązane pozostać w sali w której odbywa 

się Konkurs. 

VII. Merytoryczną poprawność ocenia przedstawiciel Organizatorów, wg wzorca 

wcześniej przygotowanego przez KNPS i zatwierdzonego przez Organizatorów. 

VIII. Poprawna odpowiedź na pytanie skutkuje przyznaniem punktu. Błędna odpowiedź na 

pytanie nie powoduje utraty punktu.  

IX. Punkty zdobyte przez Drużyny w etapie pierwszym i drugim nie przechodzą do etapu 

trzeciego. 

X. Zwycięzcą etapu trzeciego Konkursu zostaje Drużyna, która po zakończeniu etapu 

trzeciego zdobyła największą liczbę punktów. W razie równego wyniku dwóch lub 

więcej Drużyn, przeprowadzana jest runda dogrywkowa. 

XI. Runda dogrywkowa polega na zadawaniu pytań Drużynom przez Organizatorów z puli 

pytań uprzednio przygotowanych na potrzeby rundy dogrywkowej. Nie ma 

ograniczeń czasowych. Zwycięża Drużyna, która pierwsza poprawnie odpowie na 

łącznie trzy pytania. 

 

 



 

§3 

NAGRODY W KONKURSIE 

 

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych netto, ufundowaną przez 

Kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz nagrody książkowe. 

 

2. Drużyna, która zdobędzie drugie miejsce w Konkursie otrzyma nagrodę w wysokości 1 tysiąca 

złotych netto, ufundowaną przez Kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz nagrody książkowe. 

 

3. Drużyna, która zdobędzie trzecie miejsce w Konkursie otrzyma nagrody książkowe. 

 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i nie doprowadzi do istotnej zmiany 

niniejszego Regulaminu.  

 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu Konkursu rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.  


