Regulamin XX Lokalnego Konkursu Krasomówczego
§1
[Organizator Konkursu]
1. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (OKK) jest Projektem Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów Prawa ELSA Poland.
2. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego organizuje Grupa Lokalna ELSA Poland,
wybrana przez Zarząd Krajowy ELSA Poland na podstawie złożonych ofert.
3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1 etap –Lokalny Konkurs Krasomówczy (zwany dalej LKK)
2 etap – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
4. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy nosi imię mec. Joanny Agackiej-Indeckiej.
5. Każda Grupa Lokalna zobowiązana jest zorganizować eliminacje na poziomie lokalnym.
§2
[Uczestnicy]
1. W LKK mogą brać udział studenci prawa lub administracji wyższych uczelni publicznych i
niepublicznych z wyłączeniem studentów 1 roku.
2. W LKK nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia
liczby uczestników, na podstawie kryteriów przyjętych przez Organizatora.
§5
[Przedmiot Konkursu]
1. Podstawą wystąpień krasomówczych są kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych.
2. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem I
instancji.
3. Jedna sprawa przedstawiana jest przez dwie osoby występujące w przeciwnych rolach
procesowych.
4. W przypadku nieparzystej liczby uczestników Finału osoba, dla której zabraknie przeciwnika
procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.
§6
[Organizacja]
Losowanie kazusów odbywa się nie później niż na tydzień przed Finałem Lokalnego Konkursu
Krasomówczego.
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§7
[Przebieg Finału]
Mowa uczestnika LKK nie może przekroczyć 10 minut. Każda strona ma prawo do
dodatkowej 3 minutowej repliki.
Mowa uczestnika LKK, o którym mowa w §5 pkt. 4 nie może trwać dłużej niż 15 minut, bez
prawa do dodatkowej repliki.
Wystąpienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego sprawy.
Podczas wystąpienia uczestnik LKK może korzystać z tekstów ustaw, komentarzy, literatury,
zbiorów orzeczeń oraz własnych notatek.
§8
[Jury]

1. Uczestników LKK ocenia Jury składające się z zaproszonych przez organizatora osób.
2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§9
[Kryteria oceny]
Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów:






Poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji
Logika uzasadnienia
Retoryka
Kultura języka
Ogólne wrażenie
§10
[Wybór zwycięzcy]

1. Wyboru jednego zwycięzcy oraz pozostałych laureatów konkursu Jury dokonuje po naradzie
w drodze głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Jury. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc uzasadniając swoją decyzję. Jury może
przyznać również wyróżnienia.
2. Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami.
§11
[Postanowienia końcowe]
1.
2.

Harmonogram Finału XX LKK ustala organizator Finału.
Organizatorzy Finału XX LKK mają prawo do dokonywania wykładni postanowień
niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.
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