
 

Załącznik do zarządzenia Rektora 13/2021 r. z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia I 

Konkursu krasomówczego Collegium Intermarium. 

 

REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

 

§1 

1. Organizatorem I  Konkursu Krasomówczego Collegium Intermarium (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Uczelnia Collegium Intermarium (zwana dalej „Organizatorem”). 

§2 

1. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności absolwentów szkół ponadpodstawowych 

w zakresie argumentacji i stosowania logicznego wywodu. 

2. Konkurs odbywa się na podstawie przygotowanego przez jury kazusu z prawa karnego. 

§3 

1. W Konkursie mogą brać udział absolwenci szkół ponadpodstawowych (zwani dalej 

„Uczestnikami”).  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Uczelni Collegium Intermarium ani 

członkowie ich rodzin.  

§4 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza 

zapisów udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej 

collegiumintermarium.org/konkurs w terminie do 2 lipca 2021 roku, do godz. 23.59. 

Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

Regulaminu wraz z załącznikami. 

2. Organizator udostępni Uczestnikom treść kazusu konkursowego oraz informację o miejscu 

odbywania się Konkursu w terminie do 3 lipca 2021 roku, do godz. 23.59. 

3. Zgłoszenia przesłane bez podania wymaganych danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, 

numeru telefonu i nazwy szkoły nie będą rozpatrywane.  

§5 

1. Zadaniem Uczestnika jest wygłoszenie mowy kończącej postępowanie przed sądem I 

instancji, którą przygotuje na podstawie kazusu udostępnionego przez Organizatora. 

2. Jedna sprawa przedstawiana jest przez 2 osoby występujące w przeciwnych rolach 

procesowych – obrońca i prokurator Role procesowe zostaną wylosowane dla Uczestników i 

przekazane wraz z kazusem w terminie podanym w §4, pkt 2. 

3. W przypadku nieparzystej liczby Uczestników, osoba, dla której zabraknie przeciwnika 

procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.  



4. Wystąpienie Uczestnika musi obejmować ustosunkowanie się przynajmniej do stanu 

faktycznego sprawy.  

5. Mowa Uczestnika trwa od 8 do 15 minut, z możliwością przedłużenia jej o 3 minutową 

replikę po zakończeniu mów przez obie strony. 

§6 

1. Uczestników Konkursu ocenia Jury składające się z zaproszonych przez Organizatora osób. 

2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

 

§7 

1. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów: 

1.1 logiki uzasadnienia, 

1.2 retoryki, 

1.3 sposobu prezentacji, 

1.4 ogólnego wrażenia Uczestnika. 

2. Za każdy z powyższych kryteriów Uczestnik uzyskać może maksymalnie 5 punktów.   

3. Wiedza prawnicza Uczestników nie jest oceniana. 

§8 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna. 

2. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który uzyskał sumarycznie największą liczbę 

punktów. W przypadku równej liczby punktów, decyduje liczba punktów, jaką Uczestnik 

otrzymał za ogólne wrażenie. Jeżeli również i w tym przypadku liczba punktów będzie równa, 

o zwycięstwie decyduje głos przewodniczącego Jury.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru laureatów w dniu 

Konkursu. 

§9 

1. Laureat I miejsca w Konkursie otrzymuje możliwość studiowania na kierunku Prawo na 

Uczelni Collegium Intermarium począwszy od roku akademickiego 2021/2022, z 

pominięciem procesu rekrutacyjnego (z zastrzeżeniem obowiązku dostarczenia 

dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym), wraz z przyznaniem zwolnienia z 

czesnego na okres jednego roku akademickiego, z możliwością przedłużenia zwolnienia 

według odrębnych przepisów. 

2. Dla pozostałych Uczestników konkursu przewidziane zostały nagrody rzeczowe.  

§10 

Do kontaktu z Organizatorem służy adres mailowy: konkurs@collegiumintermarium.org 

§11 



1. Organizator Konkursu dokonuje wykładni postanowień Regulaminu Konkursu oraz 

rozstrzyga spory wynikłe z jego zastosowania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu, z 

jednoczesnym obowiązkiem poinformowania o wprowadzonych zmianach zarejestrowanych 

Uczestników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są 

przedmiotem Konkursu, w celu realizacji jego procesu. 

 

  



Załącznik nr 1  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium 

Intermarium, adres do korespondencji: ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa, wpisaną do 

ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 

(dalej: Administrator danych lub Uczelnia) w celu informowania o organizowanym „Konkursie 

Krasomówczym” oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jej 

celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, 

organizowanych konferencjach, spotkaniach otwartych i innych inicjatywach, a także o możliwościach 

wspierania działalności Uczelni. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe 

uczestnictwo w Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Administratora ani informowanie o 

realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych inicjatywach bądź możliwości wsparcia Uczelni. 

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz 

usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, 

księgowe, kadrowe. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w 

szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony 

lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość 

uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą 

zautomatyzowane. 

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

prosimy o kontakt na adres do korespondencji Uczelni: ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa lub 

na adres poczty elektronicznej: iod@collegiumintermarium.pl 

 

 

 

mailto:iod@collegiumintermarium.pl


Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, 

wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez wykonywanie zdjęć i transmisję online 

przez Internet Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Uczelnię Collegium Intermarium 

(zwaną dalej „Organizatorem”), na publikację materiału video oraz materiałów zdjęciowym z podaniem 

mojego imienia i nazwiska z ww. konferencji przez Organizatora na kanałach bądź profilach na 

portalach YouTube, Instagram, Twitter oraz Facebook w celach promocyjnych, reklamowych czy 

edukacyjnych Organizatora. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr 

osobistych. 

Niniejsza zgoda: 

- nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, 

- dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas Konkursu 

Krasomówczego. 

- Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 


