REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZY ABSTRAKT TEMATYCZNY I NAJLEPSZE WYSTĄPIENIA
PODCZAS
V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI APLIKANTÓW ADWOKACKICH
„PRAWO A NOWE TECHNOLOGIE”

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki na jakich odbywa się
Konkurs, a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem.
2. Organizatorem konkursu na najlepszy abstrakt tematyczny i najlepsze wystąpienia
podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Aplikantów Adwokackich „PRAWO A NOWE
TECHNOLOGIE”, odbywającej się w Warszawie w dniu 21 września 2019 r. (dalej:
„Konferencja”) organizowanej przez Naczelną Radą Adwokacką oraz Okręgową Radę
Adwokacką w Warszawie, jest Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej
w Warszawie (dalej: „Organizator”).
3. Podczas Konferencji wygłoszonych zostanie po pięć (5) prelekcji w każdym
z następujących paneli tematycznych:
a) panel 1 – Prawnik w świecie innowacyjnych technologii, czyli New Tech Law sensu
stricto
b) panel 2 – Prawo własności intelektualnej w erze NewTech
c) panel 3 – Czego sala sądowa nie widziała jeszcze 5 lat temu? Wpływ rozwoju
technologicznego na przebieg postępowania
4. Partnerami Konkursu oraz Konferencji są kancelarie: LSW Leśnodorski, Ślusarek
i Wspólnicy; Maruta Wachta s.j. oraz Wydawnictwo C.H. Beck (dalej: „Partnerzy
Merytoryczni”), a także Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” (dalej: „Patron
Medialny”).
5. Fundatorami nagród, o których mowa w § 4 Regulaminu są Partnerzy Główni oraz Patron
Medialny.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą hazardową, w tym w szczególności grą
losową, w której wynik zależy przede wszystkim od przypadku w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz. U. z
2018 r. poz. 165).
§2
Warunki udziału w Konkursie
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być
każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada status aplikanta adwokackiego,
c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Samorządu Aplikantów Adwokackich
Izby Adwokackiej w Warszawie, a także członkowie ich rodzin.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) przygotowanie abstraktu/streszczenia głównych założeń swojego wystąpienia
w ramach jednego z paneli tematycznych Konferencji, o których mowa w § 1 ust. 3
powyżej (dalej: „Abstrakt”) – według wzoru stanowiącego załącznik do
Regulaminu,
b) wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego pod
adresem: https://forms.gle/mKbvLxBwBErzqehM7 (dalej: „Formularz”) oraz
załączenie do niego Abstraktu,
c) wskazanie w Formularzu indywidualnego pseudonimu, w celu umożliwienia
anonimizacji Abstraktu. Pseudonim nie może być krótszy niż 6 znaków i nie może
zawierać imion i nazwisk, jak również wyrażeń powszechnie uznanych za
obraźliwe,
d) wyrażenie przez Uczestnika zgody co najmniej na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika do celów organizacji Konkursu. Brak
zgody w powyższym zakresie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

e) przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza wraz
z Abstraktem najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59. Organizator
zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu nadsyłania abstraktów. Abstrakt
powinien przedstawiać najważniejsze kwestie, zagadnienia lub problemy prawne,
które Uczestnik zamierza poruszyć podczas Konferencji. Długość Abstraktu nie
może przekroczyć trzystu (300) słów. W przypadku Abstraktów niespełniających
powyższego warunku, Organizator dokona jego odpowiedniego skrócenia do
określnego limitu trzystu (300) słów licząc od pierwszego użytego słowa.
4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 lit. d) zd. 3 powyżej, Organizator zastrzega prawo
odrzucenia zgłoszeń konkursowych niezawierających wszystkich wymaganych
informacji lub zgód.
5. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia maksymalnie jednego (1) Abstraktu.

§3
Zasady Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch (2) etapów:
a) pierwszy etap polega na przesyłaniu Abstraktów przez Uczestników, celem
wyłonienia najlepszych zgłoszeń konkursowych, a także umożliwienia
zaprezentowania referatów przez autorów tych Abstraktów (dalej: „Prelegenci”)
podczas Konferencji (dalej: „I Etap Konkursu”),
b) drugi etap polega na prezentacji referatów opartych na Abstraktach przez
Prelegentów podczas Konferencji, celem wyłonienia najlepszych Prelegentów,
którym zostanie przyznana nagroda główna, o której mowa w § 4 Regulaminu
(dalej: „II Etap Konkursu”). Prezentacja referatu przez Prelegenta nie może trwać
dłużej niż 15 minut.
2. Organizator powoła sześcioosobowe jury, składające się z adwokatów, które –
w dwuosobowych składach - dokona oceny Abstraktów w ramach I Etapu Konkursu
(dalej „Jury”). Ocena Jury zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:


oryginalność wyboru tematu,



jego zgodność z tematyką Konferencji oraz poszczególnych paneli tematycznych,



oryginalność podejścia do tematu,



złożoność prezentowanych zagadnień lub problemów prawnych oraz



poprawność merytoryczna przedstawionej analizy,

3. W ramach I Etapu Konkursu Organizator przekaże Jury zanonimizowane Abstrakty
przesłane przez Uczestników, zaś Jury do dnia 19 sierpnia 2019 r. dokona ich oceny
i wybierze piętnaście (15) najlepszych Abstraktów – po pięć (5) w ramach każdego
panelu tematycznego Konkursu, o których mowa w § 1 ust 3 Regulaminu.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zakwalifikowaniu
danego Abstraktu do innego, niż wskazany w zgłoszeniu, panelu tematycznego
Konkursu, o ile tematyka przedstawiona w Abstrakcie pozwala na taką zmianę.
5.

Organizator do dnia 23 sierpnia 2019 r. opublikuje listę Prelegentów – autorów
najlepszych Abstraktów z podaniem imienia i nazwiska oraz zaproponowanego tematu na
stronie internetowej ORA w Warszawie w zakładce „Aktualności” pod adresem:
https://www.ora-warszawa.com.pl/kategoria/aktualnosci/, na fanpage’u Samorządu
Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie pod adresem:
https://www.facebook.com/SamorzadAplAdwWwa/ oraz w publicznym wydarzeniu w
portalu Facebook pod nazwą: „Prawo a Nowe Technologie - V Ogólnopolska
Konferencja Aplikantów”. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w przypadku
znacznej liczby nadesłanych zgłoszeń, Organizator zastrzega możliwość opublikowania
listy Prelegentów w późniejszym terminie, nie później jednak niż do dnia 30 sierpnia
2019 r.

6. Prelegenci zostaną poinformowani o wyborze ich Abstraktów w ramach I Etapu
Konkursu mailowo lub telefonicznie.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w razie rażącej dysproporcji pomiędzy
liczbą zgłoszeń do poszczególnych paneli), Organizator jest uprawniony do wyłonienia
innej liczby Prelegentów w ramach każdego z paneli tematycznych Konferencji.
8. W ramach II Etapu Konkursu Organizator powoła czteroosobową komisję, w skład
której wejdzie Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej
w Warszawie oraz po jednym przedstawicielu każdej z trzech kancelarii - Patronów
Merytorycznych Konferencji (dalej: „Komisja Główna”). Komisja Główna w trakcie
Konferencji dokona oceny referatów prezentowanych przez Prelegentów, biorąc pod

uwagę kryteria wskazane w ust. 2 zd. 2 powyżej, a także sposób przedstawienia referatów
przez Prelegentów tj. umiejętności oratorskie oraz prezentowany poziom językowy
i wybierze trzech (3) najlepszych Prelegentów – po jednym (1) w ramach każdego panelu
tematycznego Konferencji (dalej: „Laureat”), którym wręczone zostaną nagrody główne.

§4
Nagrody w Konkursie
1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę
rekompensaty.
§5
Zgody
1. Niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wskazanych
2. w Formularzu, której udzielenie jest niezbędne do celów realizacji Konkursu, Uczestnik
może wyrazić zgodę na:
a) przekazanie przez Organizatorów imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru
telefonu Uczestnika, a także zgłoszonego przez niego Abstraktu Partnerom
Głównym, w celu wykorzystania tych danych na potrzeby prowadzonych przez
nich lub przyszłych procesów rekrutacyjnych. Brak wyrażenia zgody przez
Uczestnika nie stanowi przeszkody dla wzięcia udziału w Konkursie,
b) przekazanie przez Organizatorów CV Uczestnika, uprzednio przesłanego
Organizatorom wraz z Formularzem, a także zawartych tam danych osobowych
Uczestnika Partnerom Głównym, w celu wykorzystania tych danych na potrzeby
prowadzonych przez nich lub przyszłych procesów rekrutacyjnych. Brak
wyrażenia zgody przez Uczestnika nie stanowi przeszkody dla wzięcia udziału w
Konkursie.
3.

Prelegent wyraża zgodę na upublicznienie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz
tematu referatu w ramach programu Konferencji i na materiałach promocyjnych
związanych z Konferencją, jak również we wszelkich materiałach informujących o
Konkursie lub Konferencji, w tym na stronie internetowej ORA w Warszawie w
zakładce
„Aktualności”
pod
adresem:
https://www.orawarszawa.com.pl/kategoria/aktualnosci/, na fanpage’u Samorządu Aplikantów

Adwokackich
Izby
Adwokackiej
w
Warszawie
pod
adresem:
https://www.facebook.com/SamorzadAplAdwWwa/ oraz w publicznym wydarzeniu w
portalu Facebook pod nazwą: „Prawo a Nowe Technologie - V Ogólnopolska
Konferencja Aplikantów”. Brak zgody uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie oraz
Konferencji.

§6
Dane osobowe
W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 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 (dalej: „RODO”), Organizator informuje,
że:
1) administratorem danych osobowych Uczestników, Prelegentów i Laureatów (dalej: „Dane
Osobowe”) jest Izba Adwokacka w Warszawie, al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa
(dalej: „Administrator”),
2) Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe:
- imię i nazwisko
- pseudonim
- numer telefonu
- adres e-mail
- nr wpisu na listę aplikantów adwokackich
- wizerunek
3) w przypadku wyrażenia przez Uczestnika oddzielnej i dobrowolnej zgody oraz
nadesłanie przez Uczestnika swojego CV, Administrator będzie przetwarzał także Dane
Osobowe w nim zawarte,
4) Dane Osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i udziałem
w Konkursie, informowaniem o jego wynikach oraz komunikacją z Uczestnikiem
Prelegentem lub Laureatem, w tym w celu wydania nagrody - na podstawie zgody
Uczestnika, Prelegenta i Laureata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto, w przypadku

udzielenia przez Uczestnika zgody, o której mowa w § 5 ust.1 lit. a) Regulaminu lub
zgody, o której mowa w § 5 ust.1 lit. b) Regulaminu, Administrator będzie przetwarzał
Dane Osobowe także w celu ich przekazania kancelariom - Partnerom Merytorycznym,
na potrzeby prowadzonych przez te podmioty obecnych lub przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
5) podanie Danych Osobowych wskazanych w Formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do
dokonania zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie, a także otrzymania nagrody.
Skutkiem niepodania Danych Osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w
Konkursie i Konferencji oraz otrzymania nagrody,
6) Dane Osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do
obrony interesów prawnych Administratora, tj. do upływu terminów przedawnienia
roszczeń,
7) Administrator, dla celów realizacji Konkursu powierzy przetwarzanie Danych
Osobowych Organizatorowi.
8) Administrator – w przypadku wyrażenia na to wyraźnej, oddzielnej i dobrowolnej
zgody przez danego Uczestnika – przekaże jego Dane Osobowe Partnerom Głównym,
dla celów prowadzonych przez te podmioty obecnych lub przyszłych procesów
rekrutacyjnych,
9) ponadto, Dane Osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom sprawującym kontrolę
instytucjonalną nad Administratorem, m.in. Naczelnej Radzie Adwokackiej w
Warszawie, jak również innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa,
10) Uczestnik, Prelegent oraz Laureat nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji na podstawie profilowania Danych Osobowych,
11) w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Uczestnik, Prelegent oraz Laureat
mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz
Konferencji,

12) Uczestnikowi, Prelegentowi i Laureatowi przysługuje również prawo do złożenia skargi
w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§7
Postanowienia Końcowe
1.

Organizator zapewni zakwaterowanie Prelegentów spoza Izby Adwokackiej w
Warszawie w terminie 20-22 września 2019 r. (tj. z piątku 20 września na sobotę 21
września oraz z soboty 21 września na nadzielę 22 września). Szczegółowe informacje
dotyczące zakwaterowania zostaną przedstawione Prelegentom najpóźniej na dwa
tygodnie przed Konferencją. .

2.

Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej
https://www.ora-warszawa.com.pl/.

3.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed
przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z Regulaminem i zaakceptowania jego treści.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Załącznik:
1. Wzór Abstraktu

Załącznik nr 1
Abstrakt powinien być sporządzony czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5 na gładkiej
kartce papieru tj. bez żadnych logotypów, stopek itp.
Abstrakt powinien mieć ponumerowane strony.
Logotypy widoczne w tym załączniku w stopce i nagłówku NIE są elementem wzoru
abstraktu i NIE mają być przeklejane.
Abstrakt musi zostać przesłany w formacie PDF za pomocą formularza rejestracyjnego. Tytuł
przesyłanego pliku to: Twój pseudonim_abstrakt_panel nr [wskaż nr panelu].pdf
Na górze, nad treścią abstraktu prosimy wkleić poniższą tabelkę z uzupełnionymi danymi.
l.p.

informacje

1

data

2

pseudonim

3

numer panelu
(1 albo 2 albo 3)

4

tytuł abstraktu

podaj swoje dane poniżej

