
Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 

 

§ 1. [Postanowienia ogólne] 

1. Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia 

Studentów Prawa ELSA Poland (dalej jako „Konkurs”) jest projektem 

organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland 

(dalej jako „Organizator”). 

 

§ 2. [Organizator Konkursu] 

1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Krajowy Europejskiego Stowarzyszenia 

Studentów Prawa ELSA Poland. 

2. Koordynatorem Głównym Konkursu jest Dyrektor ds. Publikacji Naukowych 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 

3. W przypadku wakatu na stanowisku Dyrektora ds. Publikacji Naukowych 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Koordynatorem 

Głównym jest Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia 

Studentów Prawa ELSA Poland, a w przypadku wakatu na tym stanowisku Prezes 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland lub osoba przez niego 

wyznaczona w drodze decyzji.  

4. Do Komitetu Organizacyjnego należą wszyscy członkowie Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, którzy współpracują z 

Koordynatorem Głównym przy organizacji Konkursu. 

 

§ 3 [Uczestnicy Konkursu] 

1. W Konkursie mogą brać udział: 

a. studenci wydziałów prawa i administracji studiów licencjackich, magisterskich 

lub doktoranckich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych; 

b. absolwenci prawa i administracji studiów licencjackich i magisterskich 

wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy uzyskali 

dyplom ukończenia studiów do dwóch lat przed upływem końca roku 

kalendarzowego, w którym Ogólnopolski Konkurs na Artykuł do Przeglądu 

Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 

został ogłoszony. 

2. W Konkursie nie może wziąć udziału Koordynator Główny, członek Komitetu 

Organizacyjnego oraz członek Zarządu Krajowego Europejskiego Stowarzyszenia 

Studentów Prawa ELSA Poland. 

 

§ 4 [Przedmiot Konkursu] 

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie sporządzenie artykułu o tematyce prawniczej. 

2. Przez artykuł rozumie się także: glosę, przeredagowany referat wystąpienia 

konferencyjnego oraz raport grupy badawczej po przejściu procedury recenzji. 



3. Dopuszczalne są artykuły współautorskie. 

4. Artykuły powinny być zgodne z wymaganiami redakcyjnymi: 

a. objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami 

i przypisami;  

b. przypisy dolne sporządzone w systemie europejskim; 

c. czcionka EB Garamond; 

d. rozmiar czcionki 12 (przypisy 10); 

e. odstępy między wierszami: 1,5 wiersza. 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać artykułów wcześniej opublikowanych. 

6. Artykuły powinny zawierać odniesienia do literatury naukowej lub orzeczeń 

sądowych. 

7. Do artykułu należy dołączyć: 

a. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Uchwały "Przegląd Prawniczy 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Warszawa, 16-

19 listopada 2017r."); 

b. bibliografię; 

c. (uchylony); 

d. krótkie streszczenie artykułu wraz z tytułem w języku angielskim (summary); 

e. kluczowe słowa w języku angielskim (key words); 

f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

g. oświadczenia Autora lub Autorów dotyczące wkładu poszczególnych osób w 

powstaniu artykułu (załącznik nr 3 i 4 do Uchwały „Przegląd Prawniczy 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Warszawa, 16– 

19 listopada 2017 r.”); 

h. podpisaną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do artykułu 

na rzecz Wydawcy (załącznik nr 8 do Uchwały „Przegląd Prawniczy 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Warszawa, 16 

–19 listopada 2017 r.”); 

8. Artykuł należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej w formacie .pdf oraz .doc, 

.docx lub .rtf. 

9. Artykuł może być napisany w języku angielskim. 

 

  § 5.  [Forma Konkursu] 

1. Zakres tematyczny Konkursu każdorazowo określa Organizator. 

2. Organizator wybiera od 3 do 6 tematów, na które Uczestnik może napisać artykuł. 

 

§ 6. [Przystąpienie do Konkursu] 

Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie zgłoszenia konkursowego, 

składającego się z artykułu oraz załączników, wskazanych w § 3 ust, 7 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 7.  [Potwierdzenie zgłoszenia ] 

1. Komitet Organizacyjny potwierdza otrzymanie zgłoszenia konkursowego w ciągu 48 

godzin od jego otrzymania.  



2. W przypadku braków w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Konkursu wzywany 

jest do ich uzupełnienia pod rygorem odrzucenia zgłoszenia konkursowego. 

3. W przypadku braku otrzymania powiadomienia o wpłynięciu zgłoszenia 

konkursowego, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się 

z Koordynatorem Głównym.  

 

§ 8. [Ocena artykułów] 

1. Artykuły nadesłane na Konkurs są oceniane przez Jury, złożone z pracowników 

naukowych. 

2. Jury może wyłonić od 5 do 8 najlepszych artykułów z danego tematu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo nieopublikowania wyłonionego przez Jury artykułu 

w przypadku braku spełnienia przez artykuł wymogu podwójnej recenzji. 

 

§ 9. [Ogłoszenie wyników] 

1. Komitet Organizacyjny informuje Uczestników o wynikach Konkursu za pomocą 

poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. 

2. Organizator ma obowiązek ogłoszenia nagrodzonych Artykułów do 30 kwietnia. 

 

§ 10. [Recenzja] 

1. Recenzja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przez pracownika 

naukowego o stopniu co najmniej doktora, należącego do katedry właściwej ze 

względu na temat artykułu. 

2. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta  dotyczący dopuszczenia artykułu 

do publikacji lub jego odrzucenia. 

3. Autor lub autorzy artykułu i recenzent nie powinni znać swoich tożsamości. 

4. W przypadku niespełnienia wymagania z ust. 3 recenzent podpisuje deklarację 

o niewystępowaniu konfliktów interesów. 

5. Za konflikt interesów uznaje się: 

a. pokrewieństwo do drugiego stopnia; 

b. związek małżeński; 

c. związki prawne; 

d. relacje podległości zawodowej; 

e. bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat 

poprzedzających recenzję. 

6. Artykuł, aby mógł zostać opublikowany musi przejść procedurę podwójnej recenzji. 

7. Recenzje są od siebie niezależne, a recenzenci pochodzą spoza jednostki naukowej 

afiliowanej przez Autora (jeżeli Autor posiada afiliację). 

8. Obowiązek uzyskania recenzji ciąży na Organizatorze. 

 

§ 11. [Zapora ghostwriting] 

1. Autor (autorzy) nagrodzonego artykułu jest zobowiązany do ujawnienia wkładu 

poszczególnych autorów w powstanie artykułu, a także informowania o źródłach 



finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych 

podmiotów. 

2. Niedopuszczalne jest, aby osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie artykułu, 

nie była ujawniona jako współautor lub w podziękowaniach (ghostwriting). 

3. Wszelkie wykryte przypadki praktyki opisanej w ust. 2, jako przejaw nierzetelności 

naukowej,  będą demaskowane oraz dokumentowane. 

 

§ 12. [Nagrody] 

1. Nagrodą jest publikacja artykułu w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 

2. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację artykułów. 

3. Komitet Organizacyjny ma prawo przyznać dodatkowe nagrody. 

 

§ 13. [Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu lub przebiegu 

Konkursu rozstrzyga Dyrektor ds. Publikacji Naukowej ELSA Poland, a w przypadku 

jego braku, Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland . 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania w Przeglądzie Prawniczym 

Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland artykułu 

niepozyskanego w drodze Konkursu, jeśli: 

1) jego publikacja jest przyrzeczona w ramach innego projektu organizowanego przez 

Zarząd Krajowy albo Grupę Lokalną Organizatora (w szczególności jako nagroda 

w konkursie albo wyróżnienie na konferencji naukowej) lub 

2) artykuł jest efektem prac grupy badawczej organizowanej przez Zarząd Krajowy 

albo Grupę Lokalną Organizatora, lub 

3) artykuł jest efektem prac Komitetu Prawnego ELSA Poland, 

 

pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów. 


