Regulamin
III edycji Projektu „Turniej Prawa Rynków Kapitałowych”
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, mają zastosowanie
wobec osób aplikujących oraz uczestników „Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych”,
organizowanego w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. zwanego dalej „TPRK” lub
„Projektem”.
Art. 2
Organizatorem Projektu jest Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych działające
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem:
ul. Krakowskie

Przedmieście

26/28,

00-927

Warszawa,

zwane

dalej

„Organizatorem”.
Art. 3
§ 1. Podmiotami zakwalifikowanymi do udziału w TPRK, są zespoły, zwane dalej
„Drużynami”.
§ 2. Drużyna składa się z dwóch osób, zwanych dalej „Uczestnikami”, które
posiadają status studenta III, IV lub V roku studiów jednolitych magisterskich na
kierunku Prawo na dowolnej uczelni w Polsce oraz które nie ukończyły 26 roku
życia.
§ 3. Osoby, które w poprzednich edycjach Projektu były uczestnikami Finału, o
którym mowa w art. 19, nie mogą brać udziału w III edycji TPRK.
Art. 4
TPRK to jednodniowe wydarzenie, zwane dalej „Dzień Rozgrywek”.

Art. 5
Drużyna bierze udział w Eliminacjach oraz w kolejnych Rundach TPRK, do których
zostanie pomyślnie zakwalifikowana na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Art. 6
Strona internetowa Projektu znajduje się pod adresem: https://tprk.knprk.com.pl/.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wiążących informacji za
pośrednictwem strony Projektu w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/KoloNaukowePrawaRynkowKapitalowych/.
Rozdział 2
REKRUTACJA
Art. 7
§ 1. Warunkiem udziału w rekrutacji do TPRK jest:
1) podanie wymaganych informacji osobowych oraz nazwy drużyny;
2) wypełnienie testu sprawdzającego wiedzę; oraz
3) przesłanie życiorysu (CV) zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w procesie rekrutacyjnym;
za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatorów na stronie internetowej
Projektu.
§ 2. Formularz wypełnia dwóch członków drużyny wspólnie.
§ 3. Aplikacja kandydata niezawierająca któregokolwiek z elementów wymienionych
w art. 7 § 1 nie podlega uwzględnieniu.
§ 4. Przesłania zgłoszenia Drużyny należy dokonać nie później niż do dnia 15 marca
2019 roku, do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
internetowej. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane, chyba
że Organizator postanowi inaczej. Wiążąca jest data wpływu zgłoszenia do
Organizatora.

Art. 8
§ 1. Organizator wyłania na podstawie wyników Testu Kwalifikacyjnego 10 Drużyn.
Organizator z ważnych powodów może postanowić o zwiększeniu liczby Drużyn.
§ 2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w Teście Kwalifikacyjnym,
o wyborze Drużyny decyduje konkurs CV.
§ 3. CV zakwalifikowanych kandydatów zostanie przesłane do kancelarii, których
przedstawiciele uczestniczą w TPRK, dalej jako „Partnerzy Projektu”.
Art. 9
§ 1. Organizator opublikuje listę zakwalifikowanych Drużyn 16 marca 2019 r. na
stronie internetowej Projektu.
§ 2. Organizator może stworzyć ranking Drużyn rezerwowych, które wezmą udział
w Projekcie, jeżeli Drużyny zakwalifikowane do udziału zrezygnują. Drużyna
z rankingu informowana jest niezwłocznie na wskazany adres e-mail.
Art. 10
Uczestnicy po zakończeniu projektu otrzymują certyfikaty udziału w TPRK.
Rozdział 4
RADA PROGRAMOWA
Art. 11
Nad poziomem merytorycznym TPRK czuwa Rada Programowa (zwana dalej „Radą”).
Art. 12
§ 1. Rada uczestniczy w Projekcie w dwóch składach: Rada Półfinału oraz Rada
Finału.
§ 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Partnerów Projektu oraz pracownicy
naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
§ 3. Od decyzji Rady Uczestnikom nie przysługuje możliwość odwołania.

Art. 13
§ 1. Rada Półfinału odpowiada za ocenę poprawności odpowiedzi Drużyn w
Półfinale.
§ 2. Rada Finału odpowiada za ocenę Drużyn w Finale TPRK.
Rozdział 5
DZIEŃ ROZGRYWEK
Art. 14
W Dniu Rozgrywek odbywają się trzy Rundy TPRK, zwane dalej „Eliminacje”,
„Półfinał”, „Finał”.
Art. 15
§ 1. Do Eliminacji mogą przystąpić Drużyny, które zostały zakwalifikowane do TPRK
w procesie rekrutacji określonym w art. 7 i art. 8.
§ 2. W trakcie Eliminacji, Drużyny udzielają pisemnej odpowiedzi na 30 pytań
zamkniętych,
równocześnie

odczytywanych
na

ekranie.

kolejno
Drużyny

przez

Speakera

udzielają

oraz

odpowiedzi

wyświetlanych
na

arkuszach

dostarczonych przez Organizatora.
§ 3. Drużyny udzielają odpowiedzi na pytanie w ciągu 30 sekund od zakończenia
odczytywania pytania przez Speakera.
§ 4. Po odczytaniu przez Speakera wszystkich pytań, Organizator zbiera arkusze
z odpowiedziami Drużyn.
§ 5. Poprawność odpowiedzi udzielonych przez Drużyny na arkuszach oraz sumę
punktów ustala Organizator na podstawie klucza odpowiedzi dostarczonego przez
Partnerów Projektu.
§ 6. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Drużyna otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie
błędnej odpowiedzi oraz za brak odpowiedzi, nie przyznaje się punktu.
Art. 16
§ 1. Do Półfinału dopuszczone będą cztery Drużyny, które uzyskają największą ilość
punktów w Eliminacjach.

§ 2. W przypadku równej liczby punktów Drużyn, o zakwalifikowaniu do Półfinału
decyduje wynik uzyskany w 5 pierwszych i 5 ostatnich pytaniach Eliminacji.
§ 3. W przypadku, gdy sposób rozstrzygnięcia opisany w § 2 okaże się nieskuteczny
o zakwalifikowaniu do Półfinału decyduje losowanie.
Art. 17
§ 1. W trakcie Półfinału Drużyny udzielają ustnej odpowiedzi na 20 pytań otwartych,
odczytywanych kolejno przez Speakera oraz wyświetlanych równocześnie na
ekranie.
§ 2. Gotowość odpowiedzi na pytanie sygnalizowana jest przez Drużyny w ustalony
przez organizatora sposób przez jednego z Uczestników po zakończeniu
odczytywania pytania przez Speakera.
§ 3. Speaker udziela głosu Drużynie, która jako pierwsza wyrazi gotowość
odpowiedzi na pytanie. W razie wątpliwości Speaker zasięga opinii komisji
decydującej o pierwszeństwie zgłoszenia.
§ 4. Drużyny udziela odpowiedzi w czasie 2 minut, wyraźnie sygnalizując jej
zakończenie.
§ 5. Po udzieleniu odpowiedzi Speaker zwraca się do Rady z prośbą o ocenę na
zasadach określonych w § 9 niniejszego artykułu.
§ 6. Po dokonaniu oceny przez Radę, Speaker informuje pozostałe Drużyny
o możliwości korekty udzielonej odpowiedzi poprzez uzupełnienie lub poprawienie
wypowiedzi poprzedniej Drużyny. Speaker udziela głosu Drużynie, która jako
pierwsza wyrazi gotowość zgodnie z § 2 i § 3 niniejszego artykułu. Korekta
odpowiedzi przez jedną z pozostałych Drużyn jest możliwa jednokrotnie po
każdorazowym udzieleniu odpowiedzi na pytanie.
§ 7. Drużyny udziela korekty w czasie 30 sekund, wyraźnie sygnalizując jej
zakończenie.
§ 8. Po udzieleniu korekty Speaker zwraca się do Rady z prośbą o ocenę na zasadach
określonych w § 9.
§ 9. Każdy z Członków Rady przyznaje od 0 do 5 punktów w zależności od poziomu
merytorycznego odpowiedzi udzielonej przez Drużynę. Poziom merytoryczny

odpowiedzi i ilość przyznanych punktów podlegają ocenie każdego Członka Rady
indywidualnie.
Art. 18
§ 1. Do Finału TPRK zakwalifikowane zostaną dwie Drużyny w Półfinale otrzymały
największą liczbę punktów.
§ 2. W przypadku równej liczby punktów Drużyn, o zakwalifikowaniu do Finału
decyduje wynik uzyskany w Eliminacjach.
§ 3. W przypadku, gdy sposób rozstrzygnięcia opisany w § 2 niniejszego artykułu
okaże się nieskuteczny o zakwalifikowaniu do Finału decyduje wynik uzyskany w 5
pierwszych i 5 ostatnich pytaniach Półfinału.
§ 4. W przypadku, gdy sposób rozstrzygnięcia opisany w § 3 niniejszego artykułu
okaże się nieskuteczny o zakwalifikowaniu do Finału decyduje losowanie.
Art. 19
Finał TPRK składa się z dwóch części, zwanych dalej „Etapem Przygotowań” oraz
„Prezentacją”.
Art. 20
§ 1. Etap Przygotowań trwa 180 minut. W trakcie Etapu Przygotowań Drużyna
opracowuje rozwiązanie wraz z pisemnym uzasadnieniem kazusu otrzymanego od
Organizatora.
§ 2. Kazus składa się ze stanu faktycznego, związanego z nim problemu prawnego
oraz wskazanych w punktach zagadnień i pytań, do których zobowiązana jest
odnieść się Drużyna w rozwiązaniu oraz uzasadnieniu prezentowanym przed Radą
Finału.
§ 3. Organizator zapewnia Drużynom możliwość korzystania z niezbędnych
materiałów naukowych, w szczególności aktów normatywnych. Drużyny nie mogą
korzystać z żadnych materiałów pomocniczych i urządzeń niedostarczonych przez
Organizatora.

Art. 21
§ 1. Po Etapie Przygotowań, podczas Prezentacji, Drużyny prezentują opracowane
rozwiązanie kazusu przed Radą Finału. Prezentacja trwa do 30 minut.
§ 2. Po prezentacji, Rada Finału może zadać Drużynie pytania odnoszące się do
treści kazusu lub do przedstawionego rozwiązania.
§ 3. O kolejności prezentacji Drużyn decyduje losowanie przeprowadzone w sposób
ustalony przez Organizatora.
§ 4. Poprawność oraz oryginalność rozwiązania i udzielonych odpowiedzi ocenia
Rada Finału.
Art. 22
Zwycięzcą TPRK zostaje Drużyna, której rozwiązanie kazusu zostanie ocenione jako
lepsze przez Radę Finału.
Rozdział 7
NAGRODY
Art. 23
§ 1. Nagrodami mogą być nagrody rzeczowe lub pieniężne, a także praktyki lub
staże organizowane przez Partnerów Projektu.
§ 2. Nagrody otrzymują Drużyny, które zostały zakwalifikowane do Finału TPRK.
§ 3. Organizator może ufundować nagrody dla wszystkich Drużyn, które wzięły
udział w TPRK.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 24
§ 1.

Kwestie

nieuregulowane

w

Regulaminie

oraz

wszelkie

wątpliwości

interpretacyjne związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez
Organizatora.
§ 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

§ 3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie
internetowej TPRK.
Art. 25
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania TPRK w każdym momencie jego
trwania, bez podania przyczyny.
Art. 26
Uczestnicy Projektu przez wysłanie zgłoszenia akceptują niniejszy Regulamin
i zobowiązują się do jego przestrzegania.

