
Regulamin Konkursu na najlepsze prace magisterskie 
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

§  1.  Organizatorem  Konkursu  jest  Stowarzyszenie  Sędziów  Rodzinnych 

w Polsce z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „organizatorem”;

§ 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów Wydziałów Prawa 

w Polsce;

§ 3. Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród młodych adeptów prawa 

problematyki  prawa  rodzinnego,  promowanie  i  zachęcanie  tych  osób,  aby 

w swojej przyszłej działalności naukowej, społecznej, politycznej i zawodowej 

dostrzegali  istotne  dla  dziecka  i  rodziny  problemy  prawne,  społeczne, 

obyczajowe  i  instytucjonalne  i  podejmowali  ich  rozwiązywanie  poprzez 

odpowiednie kształtowanie i stosowanie prawa rodzinnego i opiekuńczego.  

§ 4. Na Konkurs należy nadsyłać prace magisterskie, które zostały obronione 

w  okresie  od  1  stycznia  2015  r.  do  1  lipca  2016  r.  opatrzone  imieniem 

i nazwiskiem  autora,  adresem  poczty  elektronicznej,  adresem  zamieszkania, 

nazwą uczelni i imieniem i nazwiskiem promotora ;

§ 5. Na Konkurs prace należy przysyłać w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 

roku  wyłącznie  w  wersji  elektronicznej,  na  adres  internetowy 

Stowarzyszenia zsssr@wp.pl .  Prace  nadesłane  po  terminie  nie  będą  brały 

udziału w Konkursie.

§  6.  Nadesłane  prace  będą  korzystały  z  ochrony  prawnej  przewidzianej 

w przepisach szczególnych, głównie w prawie autorskim;

§ 7. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana uchwałą 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w liczbie 5 

osób, które wybiorą ze swego grona przewodniczącego i sekretarza;
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§ 8. Ustala się I nagrodę w wysokości 900 zł, II nagrodę w wysokości 700 

zł  i  III  nagrodę  w  wysokości  500  zł a  także  publikacje  wydawnictwa 

prawniczego C.H. Beck. Komisja może przyznać autorom prac wyróżnienia;

§  9.  Po  dokonaniu  oceny  Komisja  sporządza  protokół,  w  którym 

wymienia  nagrodzone  i  wyróżnione  prace  i  ich  autorów,  ze  wskazaniem 

wysokości  nagród  i  w terminie  do 31 sierpnia 2016 r.  przesyła protokół do 

Prezesa  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia,  celem  zapoznania  Zarządu 

z wynikami Konkursu;

§ 10. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi nie później 

niż do 30 października 2016 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Stowarzyszenia;

§  11.  Laureaci  Konkursu  zostaną  poinformowani  o  przyznaniu  nagród 

niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na  adres  podany  w  zgłoszeniu  do  Konkursu.  Organizator  nie  ponosi 

odpowiedzialności za prawdziwość podanych adresów;

§  12.  Na  potrzeby  Konkursu  zostanie  utworzony  doraźny  zbiór  danych 

osobowych. Po zakończeniu Konkursu zbiór danych osobowych zostanie trwale 

usunięty;

§ 13.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

w celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  Konkursu,  tj.  w  celu 

poinformowania autorów nagrodzonych prac o przyznaniu nagrody i sposobie 

jej odbioru;

§  14.  W  celach  określonych  powyżej  Organizator  będzie  przetwarzać 

następujące dane osobowe autorów nagrodzonych prac: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mailowy;



§  15.  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej 

Stowarzyszenia przez cały czas trwania Konkursu;

§ 16. Projekt jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych 

w Polsce, pozyskanych z Fundacji Veillard-Cybulskich w ramach działalności 

statutowej.


