FEDERACJA ADWOKATUR EUROPEJSKICH (FBE)

KONKURS
KANCELARIA
PRZYSZŁOŚCI

organizowany przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu
oraz Izbę Adwokacką w Hadze

Regulamin konkursu „Kancelaria Przyszłości”
§ 1 Definicje

O ile w Regulaminie jest mowa o:
1) FBE – rozumie się przez to Federację Adwokatur Europejskich (Fédération
des Barreaux d'Europe),
2) Jury – rozumie się przez to komisję składającą się z 5 prawników,
powoływanych przez OIRP we Wrocławiu, której zadaniem jest wybór Finalistów
Konkursu, a następnie wybór zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody
zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu,
3) Finaliści Konkursu – zgodnie z definicją w §6 Regulaminu,
4) Konkurs – rozumie się przez to konkurs „Kancelaria Przyszłości”,
organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Izbę
Adwokacką w Hadze pod patronatem FBE,
5) Uczestnik – rozumie się przez to każdą osobę indywidualną lub drużynę
(maksymalnie 2 osoby), która zgłosi się do Konkursu zgodnie z §5 i 6
Regulaminu.

§ 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest propagowanie innowacyjnego myślenia u studentów i prawników na starcie ich kariery w czasie gdy tradycyjna praktyka prawna podlega
gwałtownym zmianom. Ponadto celem Konkursu jest promowanie działalności FBE
służącej stosowaniu nowych rozwiązań IT wśród prawników i zachęcanie do korzystania z nich w codziennej praktyce.

§ 3 Organizatorzy

Konkurs organizowany jest w siedzibie Okręgowej Izbie Radców Prawnych
we Wrocławiu. Współorganizatorami konkursu są OIRP we Wrocławiu oraz Izba
Adwokacka w Hadze. Fundatorem pierwszej nagrody jest Federacja Adwokatur
Europejskich.

§ 4 Język Konkursu

Konkurs odbędzie się w języku angielskim. Prezentacje należy przygotować w języku
angielskim.

§ 5 Uczestnicy

Uczestnikiem Konkursu może być student prawa 4. lub 5. roku, aplikant radcowski
lub adwokacki albo radca prawny lub adwokat, członek Izby zrzeszonej w ramach
FBE, który nie skończył 35 roku życia.

§ 6 Przebieg Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie Uczestnicy Konkursu przedstawiają
prezentację na temat zmian, innowacji lub postulatów w branży prawniczej
związanych z rozwojem nowych technologii.
2. W I etapie może wziąć udział każdy zainteresowany Uczestnik Konkursu. Udział
polega na przesłaniu prezentacji w formacie PowerPoint do dnia 15 stycznia
2019 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1
na następujący adres e-mail: dyrektor@oirp.wroclaw.pl

3. W terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. Jury wybiera spośród Uczestników
maksymalnie 10 finalistów („Finaliści Konkursu”), którzy przechodzą do II etapu
Konkursu. Jury poinformuje elektronicznie Uczestników Konkursu o wynikach
I etapu do dnia 22 stycznia 2019 r. przesyłając informację na wskazany przez
Uczestników Konkursu adres poczty email.
4. II etap Konkursu odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) w siedzibie
Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (Polska). W II etapie Finaliści
Konkursu prezentują przed Jury swój temat z wykorzystaniem zgłoszonych
prezentacji. Czas wystąpienia wynosi maksymalnie 15 minut. Jury może zadawać
Finalistom Konkursu pytania do prezentacji.
5. Konkurs odbędzie się w obecności publiczności.
6. Kolejność przedstawiania prezentacji będzie losowo wyznaczona i zakomunikowana
elektronicznie Finalistom Konkursu najpóźniej 1 dzień przed dniem prezentacji
na wskazany przez Uczestników Konkursu adres poczty email.
7. Po zakończeniu wszystkich prezentacji Jury uda się na naradę celem wybrania 3
najlepszych Uczestników, którzy otrzymają nagrody. Jury ocenia odrębnie każdego
z Finalistów Konkursu oceniając prezentowany temat, sposób jego prezentacji
oraz kreatywność w skali od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena).
8. Decyzja Jury jest ostateczna.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na niniejsze
warunki oraz decyzje organizatorów i Jury.

§ 7 Nagrody i koszty

1. Zwycięzca pierwszej nagrody zostanie zaproszony na Kongres FBE do Barcelony,
który odbędzie się dnia 30 maja 2019 r., gdzie odbierze specjalną nagrodę
od Prezydium FBE.
2. Zwycięzcy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają nagrodę od współorganizatorów.
3. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu poniesie następujące koszty:
• koszty związane z infrastrukturą Konkursu, w tym koszty pomieszczeń
spełniające wymogi techniczne,
• koszty cateringu, w tym lunchu w dniu Konkursu oraz kolacji w piątek wieczór.
4. Każdy Uczestnik lub jego Izba pokryje koszty związane z udziałem w Konkursie,
w szczególności koszty podróży i zakwaterowania.

§ 8 Ogłoszenie wyników

1. Jury ogłasza wyniki po zakończeniu II etapu.
2. Wyniki zostaną ogłoszone w komunikatach OIRP Wrocław oraz Izby Adwokackiej
w Hadze, jak również poprzez kanały informacyjne FBE.
3. Każdą z nagród, o których mowa w § 7 Regulaminu może otrzymać tylko jeden
Uczestnik, chyba że Jury zadecyduje inaczej.

§ 9 Dane kontaktowe

Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres:
OIRP Wrocław
e-mail: dyrektor@oirp.wroclaw.pl
tel. + 48 71 79 37 094

