REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA
BUDOWLANEGO

§1
Organizatorem konkursu jest Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu wpisana w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
000035546, NIP: 779-237-43-45 (zwana dalej Organizatorem).
§2
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu prawa nieruchomości lub prawa
budowlanego.
§3
1. Organizator ustanawia nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa nieruchomości lub prawa
budowlanego w postaci propozycji odbycia płatnego stażu w kancelarii Organizatora.
2. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu.
§4
1. Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest prawu nieruchomości lub prawu
budowlanemu.
2. Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski.
3. Prace magisterskie niespełniające kryteriów określonych w ust. 1 i 2 nie będą oceniane.
§5
Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku
akademickim 2014/2015.
§6
1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy.
2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz recenzenta ocenę co najmniej
dobrą.
3. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.
§7
1. Prace z oznaczeniem „konkurs na pracę magisterską” należy składać osobiście w kancelarii Organizatora lub
wysyłać na adres:

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82
sekretariat p. 55
61-809 Poznań
2. Prace konkursowe należy dostarczyć lub wysłać w terminie do dnia 31 października 2015 roku.
3. Prace magisterskie dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca złożonych prac.
§8
1. Zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu powinno obejmować:
1) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej;
2) jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF);
3) kompletnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu);
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną ocenę wraz z informacją o terminie obrony pracy.
2. Zgłoszenie do konkursu, które nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, w szczególności nie zawiera
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego nie będzie uwzględniane, a praca nie będzie podlegała
ocenie.
§9
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2015 roku.
2. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.stawski-syty.pl
3. Organizator może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie, jeżeli wartość merytoryczna prac nie
spełnia oczekiwań Organizatora.
§ 10
Zwycięska praca lub jej fragmenty, za zgodą autora, a jeżeli od obrony pracy magisterskiej nie upłynęło jeszcze 6
miesięcy, również za zgodą uczelni, może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora pod
adresem www.stawski-syty.pl
§ 11
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów prac przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ich identyfikacji oraz publicznego podania imion i nazwisk
osób nagrodzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2002r. 101.926, z późn. zm.).
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża się w formularzu zgłoszeniowym.
§ 12
1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac ponoszą wyłącznie uczestnicy Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia
Konkursu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

