
                                                                                                               Kielce, dnia 2012-02 -03 

 

REGULAMIN    

PRAWNICZEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

 

§ 1 Organizatorzy Konkursu 

1. Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach, 

2. Kuratorium Oświaty w Kielcach 

3. Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach 

4. Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej w Kielcach 

5. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach 

§ 2 Cel i założenia ogólne Konkursu 

Celem Konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
zamiłowań i zainteresowań naukami prawnymi oraz upowszechnianie umiejętności 
sugestywnego argumentowania i formułowania myśli, prezentowania w sposób barwny  
i ciekawy zdarzeń, zjawisk, faktów związanych z prawem. 

§ 3 Przedmiot Konkursu 

1. Konkurs polega na przygotowaniu i wygłoszeniu wystąpienia kończącego 
postępowanie przed sądem I instancji, w postaci:  

A/ mowy obrończej 

B/ mowy oskarżycielskiej  

dot. postaci literackiej Andrzeja Kmicica z  „Potopu” Henryka Sienkiewicza 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkurs 

1. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony zostanie w dniu 18 kwietnia 
2012 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00) , Audytorium II, WSEiP w Kielcach 
ul. Jagiellońska 109A 



2. Do Konkursu mogą być zgłoszone wystąpienia stworzone samodzielnie przez 
uczestnika mające charakter oryginalny, które nie były wcześniej publikowane 
i eksponowane, 

3. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie 
przed sądem I instancji w postaci mowy oskarżającej lub obrończej, która ma 
dotyczyć literackiej postaci Andrzeja Kmicica z Potopu Henryka Sienkiewicza, 

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

5. Uczestnik Konkursu przygotowuje mowę obrończą i mowę oskarżającą, a Jury 
dokonuje losowego wyboru, którą z nich ma zaprezentować, 

6. Wystąpienie nie może przekraczać 5 minut (każda strona ma prawo  
do dodatkowej 3-minutowej repliki po wygłoszonej mowie „przeciwnika”), 

7. Wystąpienie nie musi obejmować ustosunkowania się do stanu faktycznego  
i prawnego sprawy, 

8. Podczas wystąpienia uczestnik może korzystać z tekstów ustaw, komentarzy, 
literatury, zbiorów orzeczeń oraz własnych notatek, 

9. Zasięg Konkursu: województwo świętokrzyskie, 

10. Udział w Konkursie zgłasza Dyrektor Szkoły wypełniając „Druk zgłoszenia 
udziału w Konkursie” który zawiera: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, 
imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela sprawującego opiekę nad 
uczniem, 

11. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 marca 2012 r. na adres:  

Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach ul. Jagiellońska 109A, 25 – 734 Kielce  

z dopiskiem „PRAWNICZY KONKURS KRASOMÓWCZY”  

lub pocztą elektroniczną na adres: dn@wseip.edu.pl 

 

§ 5 Jury Konkursu 

1. W skład Jury Konkursu wchodzą: 

• przedstawiciel Wydziału Prawa WSEiP, 

• przedstawiciel Kuratorium Oświaty 

• przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej, 

• przedstawiciel Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej, 



• przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

 

Członkowie Jury wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

 

 

 2. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów:  

� sugestywność wypowiedzi, 

� jasność i logiczność formułowanych myśli,  

� płynność oraz poprawność wyrażania się, 

� umiejętność argumentowania, 

� bogactwo języka i jego barwność, 

� odpowiednie wykorzystanie limitu czasu, 

� logika uzasadnienia. 

3. Zasady ustalania werdyktu przez Jury: 

1. każdy członek Jury dokonuje oceny wg skali od 1 do 6 punktów, 

2. suma punktów wszystkich członków Jury tworzy ocenę każdego  

z uczestników, 

3. punktacja poszczególnych członków Jury, jak również ogólny wynik są jawne, 

4. głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego Jury. 

 

§ 6 Ogłoszenie wyników Konkursu 

Po dokonaniu oceny prac Jury Konkursu ogłosi wyniki Konkursu w dniu 18 kwietnia 2012 r. 
Wyniki zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Prawa WSEiP nie 
później niż do dnia 25 kwietnia 2012 roku. 

§ 7 Nagrody 

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez: 

• Rektora WSEiP 

• Dziekana Wydziału Prawa WSEiP 



• pozyskanych sponsorów  

Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników. 

Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziany jest udział w inscenizacji rozprawy 
sądowej przygotowanej przez studentów Wydziału Prawa. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników 
Konkursu, jeżeli zajdą okoliczności nie dające się przewidzieć w momencie 
ogłoszenia Konkursu. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie dokonywania wykładni postanowień 
niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu. 

3. Należy pamiętać, że jest to Konkurs Krasomówczy, a nie recytatorski i prezentowanie 
wyuczonych na pamięć tematów nie będzie mile widziane. Chodzi o wypowiedzi 
spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną. 

 

 

                                                                                                 Dziekan Wydziału Prawa 

                                                                                                     

                                                                                                   dr Krzysztof Wątorek 

 

 


