
 

 
 

 

REGULAMIN  

konkursu na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców  

XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego  
„Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” 

19 kwietnia 2023 roku 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs na Wystąpienie (dalej „Konkurs”) podczas panelu dla młodych naukowców XI 

Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza 

przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” (dalej „Konferencja”) organizowany jest przez 

Katedrę Prawa Morskiego Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 

Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie 

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk (dalej „Organizator”).  

2. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku. 

3. Panel dla młodych naukowców odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku. 
 

§ 2  

Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie aktywności naukowej studentów i doktorantów. 

2. Nabywanie umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów, a także 

przedstawiania ich publicznie. 

3. Zdobywanie umiejętności prowadzenia badań i analiz naukowych w oparciu o zgromadzone 

materiały oraz pisania prac naukowych. 

4. Poszerzanie wiedzy m. in. z zakresu prawa morskiego i zrównoważonej żeglugi morskiej.  

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

Uczestnikami Konkursu są studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych  

i niepublicznych w Polsce, a także absolwenci, którzy przygotowują rozprawę doktorską. 

 

§ 4  

Harmonogram 

 

1. Organizator ustala harmonogram Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów z niego wynikających. 
 

 



 

 

§ 5  

Zadanie konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie koncepcji wystąpienia konferencyjnego  

o tematyce związanej z tytułem Konferencji, tj. powiązanej z tematyką zapobiegania morza 

przez statki.  

2. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 31 marca 2023 r. na adres e-mail: 

sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF.  
3. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu).  

4. Abstrakt powinien liczyć od 500 do 1000 wyrazów.  

5. Konkurs ma na celu wyłonienie od 6 do 8 laureatów. 

6. Organizator dopuszcza możliwość wyłonienia większej ilości laureatów.  

 

§ 6  

Przystąpienie do Konkursu 

 

1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w określonym przez 

Organizatora terminie i trybie abstraktu wystąpienia i karty zgłoszeniowej.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osobę w nim uczestniczącą 

zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 

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 taką informację 

drogą elektroniczną.  

2. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, 

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.  

 

§ 8  

Komitet Konkursowy 

 

1. Prace ocenia powołany przez Organizatora Komitet Konkursowy w składzie: 

• prof. UG, dr hab. Dorota Pyć – przewodnicząca, 

• dr Dominika Wetoszka– członek, 

• mgr Jakub Puszkarski – członek, 

• Maksymilian Baumgart – sekretarz. 

2. Rozstrzygnięcie Komitetu Konkursowego jest ostateczne. 
 

§ 9  

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Konferencji www.prawo-morskie.pl do 5 

kwietnia 2023 r. Laureat o wynikach konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.  
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas panelu dla 

młodych naukowców w charakterze prelegenta w dniu 19 kwietnia 2023 roku. 

Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.  

mailto:sekretariat@prawo-morskie.pl
http://www.prawo-morskie.pl/


3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania autorom najlepiej ocenionych 

przez Komitet Konkursowy prac umieszczenia ich artykułu w publikacji pokonferencyjnej.  

 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

 

Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

  



Załącznik nr 1 

 
 

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 

„Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” 

Panel dla młodych naukowców 
Gdańsk, 19 kwietnia 2023 roku 

 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 

Imię i nazwisko: 

Uczelnia, kierunek, rok studiów: 

Tytuł wystąpienia: 

Adres korespondencyjny: 

Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

Uwagi: 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Uniwersytet 

Gdański (ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

3. i prawie ich poprawiania. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku i informacji  

5. tematyce nagrodzonej pracy w celach związanych z informowaniem o rozstrzygnięciu Konkursu. 

 

 

……………………………………. 

(Data, podpis) 


