REGULAMINKONKURSU NA WYSTĄPIENIE PRZY XIX OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI PODATKOWEJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs na Wystąpienie (zwany dalej jako „Konkurs”) przy XIX Ogólnopolskiej
Konferencji Podatkowej (zwana dalej jako „Konferencja”) organizowany jest
przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland (zwane dalej
jako „Organizator”).
2. Partnerem wspierającym Organizatora przy przeprowadzaniu Konkursu
w zakresie określonym w niniejszym regulaminie jest kancelaria CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. (zwana dalej jako "Partner").
Partner nie jest organizatorem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za jego
przebieg.
3. Konferencja odbędzie się w terminie w dniach 18-19 października 2018 r.
w Akademii Leona Koźmińskiego przy ulicy Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.
4. Tematami Konferencji będą:
1) opodatkowanie transakcji kryptowalutami,
2) opodatkowanie digital economy,
3) cyfrowa kontrola podatnika.
§2
Cele konkursu
Konkurs ma na celu:
1. stworzenie młodym studentom i doktorantom prawa platformy do spotkań
z ekspertami oraz rozwoju naukowego poprzez czynny udział w konferencji
naukowej;
2. umożliwienie dokonania konstruktywnej analizy wpływu przemian cyfrowych
na prawo podatkowe w gronie profesjonalistów;
3. rozwijanie umiejętności analizowania zagadnień teoretycznych;
4. nabywanie umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów,
a także przedstawiania ich publicznie;

5. poszerzanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego wśród uczestników.
§3
Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i doktoranci jednolitych studiów
magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także
absolwenci powyższych kierunków, którzy w dniu Konferencji nie ukończyli 26. roku
życia.
§4
Harmonogram Konkursu
1. Organizator

ustala

Harmonogram

Konkursu

(zwanego

dalej

“Harmonogramem”).
2. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej: okp.elsa.org.pl.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wynikających
z Harmonogramu.

Informacja

o

wprowadzonych

zmianach

zostanie

zamieszczona na stronie internetowej: okp.elsa.org.pl.
§5
Etap pierwszy - pisemny
1.

Zadaniem konkursowym jest napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego
w tematyce wybranego panelu Konferencji, o których mowa w par. 1 ust. 4
niniejszego Regulaminu.

2.

Zadanie konkursowe należy wysłać do 7 września 2018 r. roku na adres
mailowy: konkurs.okp@elsa.org.pl w formacie .pdf oraz .doc, .docx lub .rtf.,
w temacie wiadomości wpisując: „XIX OKP - Zgłoszenie Konkursowe”, a w treści
imię, nazwisko oraz wydział, na którym studiuje uczestnik.

3.

Format zadania konkursowego powinien być następujący:
1) max. 2500 znaków (ze spacjami);
2) czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12;
3) odstępy: interlinia 1,5.

4.

Do zadania konkursowego należy dołączyć kartę zgłoszeniową (stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz podpisaną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego
Regulaminu.

5.

Wszelkie uzupełnienia lub zmiany dokonane przez autora nawet przed
terminem wyznaczonym dla nadsyłania prac nie zostaną uwzględnione przez
Komisję Konkursową w ocenie pracy.

6.

Praca nie może być wcześniej publikowana lub wygłaszana przez autora.

7.

Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace współautorskie.

8.

Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną podane na stronie internetowej
Konferencji: www.okp.elsa.org.pl do 21 września 2018r. Uczestnicy, którzy
zakwalifikują się do drugiego etapu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
§5
Etap drugi - ustny

1.

Do drugiego etapu Konkursu (zwanym dalej “etapem ustnym”) zostanie
zakwalifikowanych 5 najlepszych uczestników, których prace będą wyróżniać
się treścią merytoryczną i sposobem przedstawienia tematu.

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnego lub wybrania
większej ich liczby w wyjątkowych przypadkach.

3.

Etap ustny odbędzie się 4 października 2018 r. w siedzibie partnera Konkursu CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.

4.

Etap ustny polega na przedstawieniu przez finalistów wystąpienia opisanego w
abstrakcie.

5.

Długość prezentowanego wystąpienia nie może przekraczać 10 minut.

6.

Po zakończeniu prezentacji Jury ma możliwość zadania uczestnikom pytań
dotyczących tematu ich wystąpienia.

7.

W etapie ustnym członkowie Jury będą kierować się w szczególności
następującymi kryteriami:
1) wartość naukowa wystąpienia,
2) znajomość zagadnienia związanego z wybranym tematem,
3) umiejętność logicznego myślenia,
4) umiejętność wyciągania prawidłowych wniosków,

5) umiejętność argumentacji i przedstawiania swojego stanowiska w danej
sprawie,
6) umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną, w tym terminologią
prawniczą związaną z tematem Konferencji.
8.

Za spełnienie każdego z wymienionych powyżej kryteriów Jury może przyznać
uczestnikowi od 1 do 5 punktów (w sumie maksymalnie 30 punktów).

9.

Jury może według własnego uznania przyznać uczestnikowi od 1 do 3
dodatkowych punktów za szczególne walory wystąpienia. Suma punktów nie
może jednak przekroczyć 30.

10.

Konkurs ma na celu wyłonienie spośród wszystkich uczestników jednego
laureata.
§6
Przystąpienie do Konkursu
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w określonym
przez Organizatora terminie i trybie zgłoszenia konkursowego, które zawiera
zadanie konkursowe, kartę zgłoszeniową i podpisaną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Administratorem

danych

osobowych

uczestnika

jest

Europejskie

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie
(00-927), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, KRS: 0000144348; administrator
przetwarza dane (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, dane
uczelniane - rok, tryb studiowania) dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie na
Wystąpienie przy XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej “Podatki
i Technologia” oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem.
Podanie administratorowi danych jest dobrowolne, ale niezbędne do potrzeb
uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie uczestnik może wycofać swoją
zgodę na przetwarzanie danych. Administrator przestanie przetwarzać dane
uczestnika po zakończeniu XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej
“Podatki i Technologia”. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo żądania ich sprostowania, a także, w przypadkach określonych
przepisami – prawo do sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli
uczestnik będzie miał jakiekolwiek pytania co do przetwarzania swoich danych,
może

skontaktować

się

z

administratorem

e-mailowo

pod

adresem

iod@elsa.org.pl; Dane uczestnika nie będą przekazywane żadnym podmiotom
trzecim. Administrator nie dokonuje również ich profilowania.
3. Osoba przystępująca do Konkursu potwierdza zgodność z prawdą nadesłanych
danych.
4. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją pracy.
§7
Weryfikacja zgłoszenia
1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej, wysyłając
stosowną informację drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od jej otrzymania.
2. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji
aplikacyjnej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować
się z Organizatorem.
§8
Komisja Konkursowa
1. Zadania

konkursowe

oceniają

powołane

przez

Organizatora Komisje

Konkursowe, w których zasiądą osoby specjalizujące się w prawie podatkowym.
2. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowych są ostateczne.
§9
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu w dniu
odbywania się etapu ustnego po obradach Komisji Konkursowej.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony do udziału i wystąpienia podczas
Konferencji w charakterze prelegenta. Przewidywany czas wystąpienia to 15
minut.

3. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu są płatne praktyki u Partnera Konkursu.
Określenie wysokości wynagrodzenia za odbycie praktyk będzie należało do
wyłącznej decyzji Partnera.
4. Nagroda, o której mowa w § 9 ust. 3 obejmuje wyłącznie okres od lipca do
października 2019 r. i nie przechodzi na kolejne lata. Nieskorzystanie z nagrody
wymienionej w tym punkcie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
5. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.
§ 10
Nagroda specjalna
1. Zarząd Krajowy ELSA Poland może przyznać laureatowi wyróżnienie w postaci
możliwości publikacji artykułu o teamtyce wystąpienia w Przeglądzie
Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.
2. Aby zostać opublikowana, wybrana praca musi zostać przeredagowana
na artykuł spełniający następujące warunki:
1) objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami
i przypisami,
2) przypisy dolne sporządzone w systemie europejskim,
3) czcionka EB Garamond,
4) rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
5) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
6) dołączone:
a) bibliografię;
b) krótkie streszczenie wraz z tytułem w języku angielskim
(summary);
c) kluczowe słowa w języku angielskim (key words);
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
e) oświadczenie o autorstwie (zapora ghostwriting);
f) podpisaną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych
do artykułu na rzecz Wydawcy.
3. Artykuł należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej w formacie .pdf oraz
.doc, .docx lub .rtf.

4. Artykuł może być napisany w języku angielskim.
5. Artykuł musi zostać dopuszczony do publikacji przez recenzenta.
6. Recenzja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przez pracownika
naukowego o stopniu co najmniej doktora, należącego do katedry właściwej
ze względu na temat artykułu.
7. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia
artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
8. Autor artykułu i recenzent nie powinni znać swoich tożsamości. W przypadku
niespełnienia

tego

wymagania

recenzent

podpisuje

deklarację

o niewystępowaniu konfliktów interesów.
9. Za konflikt interesów uznaje się:
1) pokrewieństwo do drugiego stopnia,
2) związek małżeński,
3) związki prawne,
4) relacje podległości zawodowej,
5) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających recenzję.
10. Autor ma prawo uwzględnić w ostatecznej wersji pracy uwagi i zalecenia
wskazane w recenzji, które:
1) nie mogą ingerować w znaczenie i poziom merytoryczny artykułu,
2) zostały wprowadzone w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania recenzji.
11. Za pozyskanie recenzji do artykułu odpowiedzialny jest Zarząd Krajowy ELSA
Poland.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Rozstrzygnięcia Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego
Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie informacje dotyczące zmian będą
publikowane na stronie internetowej Konferencji: www.okp.elsa.org.pl.

4. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: konkurs.okp@elsa.org.pl
.
5. Interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu dokonuje Wiceprezes ds.
Działalności Naukowej ELSA Poland.

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

ZGŁOSZENIE
do udziału w Konkursie na Wystąpienie przy XIX Ogólnopolskiej Konferencji
Podatkowej
Warszawa, 18 – 19 października 2018 r.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Uczelnia, kierunek, rok studiów
Tytuł wystąpienia
Adres korespondencyjny
Adres e-mail
Numer telefonu

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

……...……….……………………..
data, miejscowość

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa
w Konkursie na Wystąpienie przy XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej
“Podatki i Technologia”. Zapoznałem/Zapoznałam się z powyższym pouczeniem
dotyczącym zasad przetwarzania moich danych osobowych. Wyrażam moją zgodę
dobrowolnie, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że jest ona niezbędna do
uczestnictwa w Konkursie na Wystąpienie przy XIX Ogólnopolskiej Konferencji
Podatkowej “Podatki i Technologia”. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego
wizerunku na potrzeby promocji Konkursu na Wystąpienie przy XIX Ogólnopolskiej
Konferencji Podatkowej “Podatki i Technologia” organizowanego przez Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie (00-927),
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, KRS: 0000144348 na podstawie art. 81 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jednocześnie zrzekając się za nie
wynagrodzenia.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na
Wystąpienie przy XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej “Podatki i Technologia”
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

………………………………..….
podpis

