REGULAMIN KONKURSU „MISTRZOWIE MEDIACJI”
§1
[ Postanowienia ogólne ]
1. Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji, zwany dalej „Konkursem” jest projektem
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, zwanego dalej jego
Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest m.in.:
1. promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów,
2. rozwijanie aktywności naukowej studentów prawa,
3. poszerzanie wiedzy prawniczej.
§2
[ Partnerzy Konkursu ]
1. Konkurs jest współorganizowany przy udziale podmiotów zainteresowanych
wspieraniem idei alternatywnego rozwiązywania sporów, zwani dalej „Partnerami
Konkursu”.
2. Organizator wraz z Partnerami Konkursu ustalają harmonogram Konkursu, przy czym
zastrzega się możliwość zmiany terminów z niego wynikających.
§3
[ Przedmiot Konkursu ]
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.
2. Etap pisemny polega na opracowaniu pracy konkursowej – scenariusza mediacji z
zakresu prawa gospodarczego lub handlowego. Praca konkursowa opracowywana jest
na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych. Na
scenariusz składają się w szczególności:
1. przedstawienie stanu faktycznego,
2. analiza interesów i stanowisk stron,
3. przedstawienie i omówienie przebiegu mediacji,
4. wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa,
5. treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym
wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.
3. Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego
na podstawie opracowanego scenariusza.
§4
[ Uczestnicy Konkursu ]
1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i
niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i
niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie
wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział drużynie.
2. Drużyna powinna składać się z od trzech do pięciu osób, przy czym w dokumentacji
aplikacyjnej należy wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję kapitana drużyny.

§5
[ Praca konkursowa ]
1. Praca konkursowa nie może przekraczać pięciu stron maszynopisu (tekst
znormalizowany).
2. Tekst znormalizowany posiada:
1. czcionkę Times New Roman,
2. rozmiar 12,
3. odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
4. format PDF., DOC., DOCX. lub RTF.
5. marginesy 2,5 cm z każdej strony.
3. Prace nadesłane uznane będą za zakończone i wszelkie uzupełnienia lub zmiany nawet
przed terminem wyznaczonym dla nadsyłania prac nie zostaną uwzględnione przez
Sąd Konkursowy w ocenie pracy.
§6
[ Przystąpienie do Konkursu ]
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie i w
określonym przez Organizatora trybie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,
składającej się z pracy konkursowej oraz karty zgłoszeniowej.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na
potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem /Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)/.
§7
[ Tryb nadsyłania prac konkursowych ]
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem elsa.org.pl/zapisy-mistrzowiemediacji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć niepodpisaną pracę
konkursową.
2. Zastrzega się wyłącznie możliwość nadsyłania prac w sposób wskazany w ust. 1
powyżej.
3. Uczestnicy Konkursu zamieszczają w formularzu aplikacyjnym następujące dane
osobowe członków drużyny: imię i nazwisko, nazwę wydziału oraz uczelni, rok studiów,
telefon kontaktowy oraz adres email, informację o kapitanie drużyny.
4. Laureaci zobowiązani są do potwierdzenia aktualności danych przesłanych wraz
dokumentacją aplikacyjną.
5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odrzuceniem pracy.
§8
[ Weryfikacja zgłoszenia ]
1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej wysyłając taką
informację drogą elektroniczną, w ciągu trzech dni roboczych od chwili jej
otrzymania.

2. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji
aplikacyjnej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z
Organizatorem.
§9
[ Sąd Konkursowy ]
Prace konkursowe ocenia Sąd Konkursowy złożony z prawników i osób specjalizujących się
w alternatywnym rozwiązywaniu sporów, którzy zostali zaproszeni do wzięcia w nim udziału
w charakterze jury przez Organizatora.
§10
[ Tryb rozstrzygnięcia Konkursu i kryteria oceny prac konkursowych ]
1. Sąd Konkursowy podczas pierwszego etapu wybiera nie więcej niż 3 prace
konkursowe, przy czym przy ich ocenie bierze pod uwagę:
1. umiejętność przejrzystego przedstawienia stanu faktycznego oraz trafnej
analizy przypadku,
2. realność ugody,
3. kulturę języka,
4. przedstawienie istoty i technik charakterystycznych dla mediacji,
5. zastosowanie odpowiednich narzędzi służących rozwiązaniu sporu – z
podkreśleniem czynnego udziału i autorstwa stron.
2. Sąd Konkursowy podczas drugiego etapu na gali finałowej Konkursu ocenia
symulację posiedzenia mediacyjnego na podstawie nadesłanego scenariusza,
wskazując jedną najlepszą prezentację.
3. Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w
nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna
zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także
analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.
§11
[ Ogłoszenie wyników Konkursu ]
Organizator powiadamia drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie o wynikach
pierwszego etapu Konkursu jego Laureatów, jednocześnie zapraszając ich do drugiego etapu
na galę finałową Konkursu.
§12
[ Publikacja prac konkursowych ]
Prawa do publikacji prac konkursowych przechodzą na Organizatora, przy czym Uczestnik
może zastrzec nieujawnianie swoich danych osobowych.
§13
[ Nagrody ]
Organizator przyznaje nagrody, kierując się werdyktem Sądu Konkursowego.

§ 14
[ Postanowienia końcowe ]
Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland.

