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REGULAMIN KONKURSU 

na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji 

 

organizowanego przez RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oraz 

Unfair Competition & Compliance Law Portal 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1.  Celem konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania 

nieuczciwej konkurencji, zwanego dalej „Konkursem” jest: 

-  upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w 

Polsce i w Unii Europejskiej oraz zachęcenie studentów do bliższego zapoznania 

się z tą problematyką, 

-  wyróżnienie najlepszej pracy dotyczącej tematyki zwalczania nieuczciwej 

konkurencji oraz umożliwienie zwycięzcy zdobycia praktycznych doświadczeń z 

zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.   

2. Organizatorem Konkursu jest RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka 

Jawna, ul. Mochnackiego 4, 02-042 Warszawa oraz RGW Finance Sp. z o.o. – 

wydawca Unfair Competition & Compliance Law Portal, ul. Mochnackiego 4, 02-042 

Warszawa. 

3.  Konkurs ogłoszony jest na stronie www.rgw.com.pl oraz www.uclp.com.pl  

4.  Poprzez nadesłanie pracy do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

 

§2 

Warunki udziału w Konkursie 

1.  W Konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie 

na kierunku prawo na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskując tytuł magistra oraz nadesłała zgłoszenie do Konkursu w terminie oraz 

zgodnie z wymogami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.  

2.  Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

http://www.rgw.com.pl/
http://www.uclp.com.pl/
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3.  Do udziału w Konkursie mogą zostać nadesłane prace, które zostały obronione z 

pozytywną oceną egzaminacyjną w okresie między 1 stycznia 2014 r. a 15 września 

2015 r.  

4.  Praca magisterska może zostać zgłoszona do Konkursu przez jej autora lub przez 

promotora pracy, o ile uzyska on pisemną zgodę autora na zgłoszenie pracy. 

5.  Prace konkursowe należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej 

wydawca@uclp.com.pl, a tytule wiadomości e-mail powinien znaleźć się dopisek 

„Konkurs na pracę magisterską”.  

6.  Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz konkursowy – załącznik do niniejszego 

Regulaminu, 

c)  egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej w formacie *.doc, *.docx 

lub *.pdf,  

d)  streszczenie pracy na maksymalnie 1 stronę A4,  

e)  skan zaświadczenia wydanego przez właściwą uczelnię, wskazującego termin 

obrony pracy oraz uzyskaną ocenę, 

f) oświadczenie autora pracy o samodzielnym jej sporządzeniu.  

 

§3 

Harmonogram Konkursu 

Organizator Konkursu ustala następujący harmonogram: 

-  4 maja 2015 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej, rozesłanie 

informacji o Konkursie, 

-  do 15 września 2015 r. – termin nadsyłania prac konkursowych, 

-  do 31 listopada 2015 r. – ogłoszenie wyniku Konkursu, 

-  do 10 stycznia 2016 r. – wręczenie nagrody zwycięzcy Konkursu. 

 

§4 

Prawa autorskie 

1.  Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie pracy do Konkursu 

mailto:wydawca@uclp.com.pl
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2.  Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń 

skierowanych przeciwko Organizatorowi Konkursu w związku z nadesłaną przez 

Uczestnika pracą konkursową i dotyczących naruszenia praw podmiotów trzecich.  

3.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na ewentualną  weryfikację jego pracy systemem 

antyplagiatowym przez Organizatora.  

4. Nadesłana praca magisterska lub jej fragmenty mogą zostać wykorzystane przez 

Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych, w tym opublikowane w wersji 

papierowej i w Internecie, o czym Uczestnik zostanie przez Organizatora 

poinformowany.  

 

§5 

Ocena pracy 

1.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

a)  Adwokat dr hab. Wojciech Cieślak,  

b) Adwokat Piotr R. Graczyk (Przewodniczący Komisji Konkursowej), 

c)  Rechtsanwalt & Radca prawny Wojciech Rocławski. 

2.  Komisja Konkursowa przy ocenie każdej pracy bierze pod uwagę zgodność tematyki 

pracy z zakresem prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, poziom merytoryczny 

pracy, zastosowaną przy sporządzaniu pracy metodykę, innowacyjność i oryginalność 

w zakresie podejścia do tematu.  

 

§ 6 

Nagroda 

1. Za najlepszą pracę magisterską wybraną przez Komisję Konkursową zostanie 

przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1.000 CHF (słownie: tysiąc franków 

szwajcarskich). 

2. Zwycięzca Konkursu otrzyma możliwość odbycia miesięcznego stażu w Kancelarii 

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z siedzibą w 

Warszawie lub w RGW Roclawski Rechtsanwälte z siedzibą w Berlinie. 

3. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie podana do publicznej informacji na stronie 

internetowej Organizatora oraz w mediach.  
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4.  Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody w przypadku uznania przez 

Komisję Konkursową, że poziom żadnej ze zgłoszonych prac magisterskich nie 

odpowiada wymogom formalnym i jakościowym. 

5.  Organizator potrąci od wypłaconej sumy podatek dochodowy zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 

51, poz. 307 ze zm.).  

6. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany odrębnie. 

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1.  Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora jego danych na potrzeby i w związku z Konkursem 

stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).  

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, do żądania ich 

poprawienia bądź usunięcia (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych 

osobowych). 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie, które nie wpłyną na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany będą publikowane 

na stronie www.uclp.com.pl  

http://www.uclp.com.pl/

