REGULAMIN KONKURSU
„dLK Banking Law Challenge”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu pod nazwą „dLK Banking Law Challenge”
(dalej: „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu jest dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp. p. z adresem siedziby: ul. Królowej Jadwigi
237/2, 30-218 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, numer KRS: 0000357791, NIP: 6751432312 (dalej:
„Kancelaria dLK”).

3.

Kancelaria dLK jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4.

Celem Konkursu jest:
4.1.
4.2.

propagowanie kultury i wiedzy prawniczej, umiejętności logicznego myślenia oraz posługiwania się
słowem pisanym wśród studentów, doktorantów i absolwentów studiów prawniczych,
przeprowadzenie przez Kancelarię dLK rekrutacji.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być:
1.1.
1.2.
1.3.

2.

student studiów magisterskich na kierunku prawo,
student studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na kierunku prawo,
absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo, który ukończył studia nie dawniej niż na 3 (trzy) lata
przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (włączając w to aplikantów
radcowskich albo adwokackich).

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Kancelarii dLK. Konkurs nie jest ponadto
skierowany do osób posiadających tytuł naukowy w zakresie prawa.

§ 3. Zasady Konkursu i zadanie konkursowe
1.

Konkurs podzielony jest na 2 (dwa) etapy, spośród których:
1.1.
1.2.

2.

etap pierwszy (pisemny) – polega na wyłonieniu Uczestników, którzy zgłoszą najlepsze odpowiedzi na
zadanie konkursowe (kazus) i zostaną tym samym zakwalifikowani do etapu drugiego (ustnego);
etap drugi (ustny) – polega na uczestnictwie w symulacji spotkania roboczego z klientem.

Zadaniem konkursowym dla Uczestników jest łącznie:
2.1.
2.2.

na pierwszym etapie Konkursu – przygotowanie jak najlepszej pracy pisemnej stanowiącej odpowiedź
(dalej: „Odpowiedź”) na zadany przez Kancelarię dLK kazus (dalej: „Kazus”);
na etapie drugim Konkursu (w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do tego etapu) – jak najlepsze
zaprezentowanie się Uczestnika podczas symulacji roboczego spotkania z klientem Kancelarii dLK (dalej:
„Symulacja Spotkania”).

3.

Kazus jest stylizowany na pytanie kierowane do prawnika Kancelarii dLK przez jej klienta. Dla wszystkich
Uczestników Konkursu Kazus jest taki sam. Treść Kazusu dostępna jest: na stronie internetowej dLK Korus Okoń
(www.dlklegal.com/2017),

4.

W Symulacji Spotkania biorą udział wyłącznie Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu zgodnie
z postanowieniami § 5 Regulaminu.
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5.

Symulacja Spotkania odbywa się na takich samych warunkach i zasadach w stosunku do każdego Uczestnika
zakwalifikowanego do drugiego etapu Konkursu. Bezpośrednio przed przystąpieniem do tego zadania
Uczestnikowi zostanie zreferowany stan faktyczny i problem prawny. Uczestnik wciela się w rolę prawnika
Kancelarii dLK, udzielającego porady prawnej klientowi. W rolę klienta wciela się prawnik Kancelarii dLK.

§ 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
1.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 14 maja 2017r.

2.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie osoba spełniająca warunki określone w § 2 Regulaminu powinna
wysłać swoją Odpowiedź na Kazus, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, jako
załącznik do wiadomości e-mail, na adres: konkurs@dlklegal.com.

3.

Uczestnik powinien być wyłącznym twórcą zgłoszonej Odpowiedzi na Kazus. W Konkursie nie są brane pod
uwagę Odpowiedzi o charakterze bezprawnym, w tym naruszające prawa autorskie osób trzecich.

4.

Odpowiedź na Kazus powinna liczyć do 9 000 (dziewięciu tysięcy) znaków, wliczając w to spacje. Odpowiedź
powinna być zapisana w formacie danych MS Word (.doc lub .docx) lub PDF.

5.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 (jedną) Odpowiedź na Kazus.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu
1.

Pierwszy etap Konkursu zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie polega na wyłonieniu
Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu.

2.

Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowani zostaną ci Uczestnicy, którzy zgłoszą Odpowiedź na Kazus, uznaną
przez Komisję, o której mowa w § 6, za zasługującą na wyróżnienie.

3.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu Uczestnik zostaje powiadomiony za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail podany przez tego Uczestnika w zgłoszeniu. Kancelaria dLK uzgodni
z Uczestnikiem dokładny termin, w którym odbędzie się Symulacja Spotkania z jego udziałem, przy
uwzględnieniu § 5 ust. 4 Regulaminu.

4.

Symulacja Spotkania odbywa się w biurze Kancelarii dLK w Krakowie (ul. Królowej Jadwigi 237/2, 30-218 Kraków)
lub w Warszawie (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem, przypadającym
w okresie od 24 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r.

5.

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi do dnia 16 czerwca 2017 r.

6.

Laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który w ocenie Komisji, o której w § 6, najlepiej wykona zadanie
konkursowe, przy czym uwzględnia się zarówno ocenę Odpowiedzi na Kazus oraz ocenę Uczestnika podczas
Symulacji Spotkania.

7.

Laureatem Wyróżnienia zostanie jeden lub więcej Uczestników, którzy zaprezentują się podczas Symulacji
Spotkania w sposób, który w ocenie Komisji, o której mowa w § 6, zasługuje na takie wyróżnienie.

8.

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.
Powiadomienie o wygranej dokonywane jest za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, na adres
e-mail i numer telefonu kontaktowego podany przez laureata w zgłoszeniu.

§ 6. Komisja konkursowa
1.

Autorów Odpowiedzi na Kazus, zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu, oraz laureatów Konkursu
wyłania komisja konkursowa (dalej: „Komisja”), w skład której wchodzą prawnicy z Kancelarii dLK.
Przewodniczącym Komisji, posiadającym głos decydujący na wypadek równowagi głosów w Komisji, jest partner
Kancelarii dLK posiadający stopień naukowy doktora nauk prawnych.
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2.

Członkowie Komisji przy ocenie Odpowiedzi na Kazus kierują się następującymi kryteriami:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

trafność osądu i argumentacji,
poprawność logiczna i merytoryczna uzasadnienia postawionych tez,
precyzja wypowiedzi,
poprawność językowa.

Członkowie Komisji przy ocenie Uczestnika podczas Symulacji Spotkania kierują się następującymi kryteriami:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

komunikatywność i spójność wypowiedzi,
poprawność merytoryczna udzielonych przez Uczestnika porad prawnych,
poprawność językowa,
kultura osobista.

§ 7. Nagrody
1.

W Konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 3 300,00 zł
(słownie: trzech tysięcy trzystu złotych) (dalej: „Nagroda Główna”).

2.

Kancelaria dLK zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody Głównej w przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych
do konkursu Odpowiedzi nie będzie zawierała poprawnego rozwiązania Kazusu oraz rozwiązanie takie nie
zostanie przez żadnego Uczestnika podane w czasie Symulacji Spotkania.

3.

W Konkursie przewidziana jest ponadto nagroda-wyróżnienie w postaci możliwości odbycia płatnego stażu
w Kancelarii dLK (dalej: „Wyróżnienie”). W przypadku, gdy będzie to uzasadnione liczbą Uczestników, którzy
wyróżnią się w Konkursie, Kancelaria dLK może przyznać więcej niż jedno Wyróżnienie.

4.

Ten sam Uczestnik może otrzymać zarówno Nagrodę Główną jak i Wyróżnienie.

5.

Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.

6.

Nagroda Główna zostanie wypłacona przelewem pieniężnym na rachunek wskazany przez laureata,
niezwłocznie po otrzymaniu od laureata danych niezbędnych do tego celu.

7.

Od kwoty nagrody pieniężnej, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, Kancelaria dLK, jako płatnik
zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagrody w Konkursie, potrąci
kwotę należnego podatku celem odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Oznacza to, że
Uczestnikowi wypłacona zostanie nagroda w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) netto.

8.

Szczegóły dotyczące odbycia stażu w Kancelarii dLK zostaną indywidualnie ustalone z laureatem Wyróżnienia.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp. p.
z adresem siedziby: ul. Królowej Jadwigi 237/2, 30-218 Kraków. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagród oraz przeprowadzenia rekrutacji. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do uczestnictwa Konkursie.

2.

Regulamin dostępny jest w biurze dLK Korus Okoń (ul. Królowej Jadwigi 237/2, 30-218 Kraków, ul. Ogrodowa
58, 00-876 Warszawa) oraz na stronie internetowej dLK Korus Okoń.

dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp. p., 28 marca 2017 r.

