REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
§1
1. Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Łódź, zwane Organizatorem.
2. Pod używanym w tekście niniejszego Regulaminu wyrażeniem „Konkurs” należy
rozumieć Lokalny Konkurs Krasomówczy.
§2
1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci prawa i administracji, studiujący na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego wyłączeniem
studentów I roku oraz absolwenci tego Wydziału, którzy ukończyli studia w roku
akademickim danej edycji.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest obecność na spotkaniu zorganizowanym
przez ELSA Łódź, wyznaczonym w celu wyłonienia uczestników konkursu spośród
zgłoszonych osób, doboru par, wyboru ról procesowych i wylosowania spraw.
3. W imieniu osoby zgłoszonej w wyżej wymienionym spotkaniu wziąć udział może jej
przedstawiciel.
§3
1. W przypadku zgłoszenia udziału w Konkursie przez więcej niż 10 osób, Organizator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników przyznając pierwszeństwo
osobom z wyższych lat studiów. W przypadku równiej liczby osób chętnych spośród
studentów tego samego roku decyduje losowanie.
§4
1. Jedna sprawa przedstawiana jest przez dwie osoby występujące w przeciwnych rolach
procesowych.
2. W przypadku nieparzystej liczby uczestników osoba, dla której zabraknie
przeciwnika procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.
3. Organizator zezwala, by dobór par nastąpiło za obopólną zgodą stron. W przeciwnym
razie dobór par odbywa się w drodze losowania.
4. Losowania, o których mowa powyżej, odbywają się w kolejności alfabetycznej
według nazwisk uczestników.
5. Odstąpienie od procedury odbywa się za zgodą wszystkich uczestników Konkursu,
gdy zgłoszą to Organizatorowi, przy braku jego sprzeciwu.
§5
1. Podstawą wystąpień uczestników konkursu są kazusy, opracowane przez Organizatora
w oparciu o udostępnione przez sądy akta z zakresu prawa cywilnego, karnego i
administracyjnego.

2. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed
sądem pierwszej instancji, w roli oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika
strony.
3. Kazusy udostępniane są uczestnikom najpóźniej na tydzień przed Konkursem.
§6
1. Podczas wystąpienia uczestnik może korzystać z tekstów ustaw, komentarzy,
literatury, zbiorów, orzeczeń i notatek własnych.
2. Przemówienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego
sprawy. Wykraczanie poza stan faktyczny wskazany w kazusie jest niedopuszczalne.
§7
1. Wystąpienie jednej ze stron nie może trwać dłużej niż 10 minut.
2. Każdej stronie przysługuje prawo do trzyminutowej repliki.
3. Wystąpienie uczestnika Konkursu występującego bez przeciwnika procesowego nie
może trwać dłużej niż 15minut. Uczestnikowi temu nie przysługuje prawo do repliki.
§8
1. Uczestników Konkursu ocenia Jury składające się z zaproszonych przez Organizatora
osób.
§9
1. Jury dokonuje oceny wystąpień według następujących równoważnych kryteriów:
 Poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji
 Logika uzasadnienia
 Retoryka
 Kultura języka
 Ogólne wrażenie
§10
1. Wyboru jednego zwycięzcy oraz pozostałych laureatów eliminacji Jury dokonuje po
naradzie w drodze głosowania.
2. Najlepsi uczestnicy Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami.
3. Zwycięzca weźmie udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.
§11
Organizator Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wykładni postanowień
niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygnięcia sporów powstałych przy jego stosowaniu.

