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REGULAMIN KONKURSU  

PRAWA HANDLOWEGO I PODATKOWEGO DLA STUDENTÓW 

PRAGMATIQ GAME 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwanym Regulaminem) określa warunki i przebieg 

Konkursu prawa handlowego i podatkowego dla studentów „PragmatIQ Game” (dalej 

zwanego Konkursem).  

2. W ramach „PragmatIQ Game” zostaną przeprowadzone dwa konkursy – konkurs 

z zakresu tematyki prawa spółek handlowych (dalej zwany Konkursem prawa 

handlowego) oraz konkurs z zakresu tematyki prawa podatkowego (dalej zwany 

Konkursem podatkowym). 

3. Organizatorem Konkursu jest PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A. z 

siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 107, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000935503, 

REGON: 301555950, NIP: 7792382586, kapitał zakładowy 50.000 zł, wpłacony w 

całości (dalej zwaną Organizatorem).  

II. Przedmiot Konkursów 

1. Przedmiotem Konkursu prawa handlowego są zagadnienia z zakresu tworzenia, 

organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania 

spółek handlowych uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych, jak również innych aktach prawnych istotnych z punktu widzenia 

wskazanej tematyki. 

2. Przedmiotem Konkursu podatkowego są zagadnienia z zakresu polskiego prawa 

podatkowego. 

III. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych oraz 

prawa podatkowego wśród studentów oraz wyłonienie i nagrodzenie osób 

wyróżniających się wiedzą w tych obszarach. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie prawa handlowego uczestniczyć mogą studenci kierunków prawniczych 

jednolitych studiów magisterskich polskich uczelni wyższych. 

2. W Konkursie podatkowym uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i 

drugiego stopnia na polskich uczelniach wyższych na dowolnym kierunku studiów, 

którzy są zainteresowani tematyką Konkursu podatkowego.   

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorem 

(niezależnie od podstawy prawnej tej współpracy), w tym praktykanci i stażyści, 

przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Powyższe dotyczy również 

osób, które w przeszłości współpracowały z Organizatorem, bez względu na czas 

trwania tej współpracy, jak również jej podstawę prawną.  
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4. W Konkursie podatkowym nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani współpracujące na innej 

podstawie z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego, jeżeli 

zatrudnienie lub współpraca trwa przynajmniej 3 miesiące wg stanu na dzień realizacji 

konkursu. Zatrudnienie lub współpraca, które ustały przed zgłoszeniem do Konkursu 

podatkowego i nie zostały ponownie nawiązane, nie stanowią przeszkody do udziału 

w Konkursie podatkowym. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w 

Konkursie podatkowym osób zatrudnionych lub współpracujących z podmiotami 

świadczącymi usługi doradztwa podatkowego, jeżeli zadania wykonywane przez te 

osoby nie były i nie są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług doradztwa 

podatkowego.  

5. W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz status studenta uczelni wyższej.  

6. Uczestnicy muszą spełniać wyżej wskazane kryteria przez cały okres trwania 

Konkursu. Organizator może żądać przedstawienia dokumentów umożliwiających 

weryfikację uprawnienia Uczestnika do udziału w Konkursie.  

7. Zgłoszenie bądź udział Uczestnika z naruszeniem wymogów wskazanych w pkt 1-6, 

jak również odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w pkt 6 powoduje 

dyskwalifikację Uczestnika oraz unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników.  

V. Zgłoszenie do Konkursu 

1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie następuje poprzez kompletne 

wypełnienie formularza rejestracyjnego, dedykowanego dla Konkursu, w którym 

Uczestnik chce wziąć udział, dostępnego na stronie internetowej 

www.game.pragmatiq.pl. 

2. Uczestnik może wziąć udział zarówno w Konkursie prawa handlowego, jak i w 

Konkursie prawa podatkowego. W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie dwóch 

osobnych zgłoszeń, do każdego z tych Konkursów. 

3. Uczestnik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe dane. 

Podanie danych nieprawdziwych powoduje dyskwalifikację Uczestnika oraz 

unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników. 

VI. Przebieg Konkursu 

1. Etap pierwszy 

a) Etap pierwszy Konkursu przeprowadzony zostanie zdalnie. Uczestnik, po 

wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzyma na podany w formularzu 

adres e-mail zadanie konkursowe w postaci testu.  

b) Test należy rozwiązać, zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Uczestnik od 

czasu uruchomienia testu za pomocą linku przesłanego na podany adres e-

mail ma 30 (trzydzieści) minut na rozwiązanie testu. Po upływie tego czasu 

strona z testem przestanie być dla uczestnika aktywna, a przesłanie 

rozwiązanego testu do Organizatora nie będzie możliwe. Test należy 

rozwiązać w terminie do dnia 18 grudnia 2022 roku do godziny 23:59.   
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c) Do etapu drugiego Konkursu prawa handlowego i Konkursu podatkowego 

zakwalifikowani zostaną Uczestnicy, którzy uzyskają z testu wynik co najmniej 

18/30 punktów.  

d) O uzyskanym wyniku i kwalifikacji do II etapu, Organizator poinformuje 

Uczestników drogą mailową, do dnia 22 grudnia 2022 roku. 

2. Etap drugi 

a) Etap drugi Konkursu przeprowadzony zostanie zdalnie. Uczestnik, w dniu 22 

grudnia 2022 roku, otrzyma na podany w formularzu adres e-mail zadanie 

konkursowe w postaci kazusu. 

b) Kazus należy rozwiązać, zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi. 

Rozwiązanie zadania należy przesłać na adres e-mail game@pragmatiq.pl do 

dnia 22 stycznia 2023 roku do godziny 23:59 Odpowiedzi udzielone po tym 

terminie, jak również w innej formie nie będą brane przez Organizatora pod 

uwagę w procesie wyłonienia Uczestników zakwalifikowanych do Finału. 

c) Przesłane przez Uczestników odpowiedzi będą oceniane przez jury 

składające się z osób specjalizujących się w zagadnieniach będących 

przedmiotem Konkursu (dalej zwanym Jury). 

d) Do Finału Konkursu prawa handlowego i Konkursu podatkowego zostanie 

zakwalifikowanych do 10 osób z każdego z tych Konkursów, które w ocenie 

Jury najlepiej rozwiążą zadanie konkursowe. 

3. Finał 

a) Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie Organizatora, tj. w 

Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 107. Finał Konkursu prawa handlowego oraz 

Finał Konkursu podatkowego zostaną przeprowadzone dnia 16 marca 2023 r. 

Miejsce i terminy Finału mogą ulec zmianie. 

b) Finał Konkursu polega na rozwiązaniu zadań pisemnych lub ustnych, w czasie 

i formie, które zostaną wskazane Uczestnikom przez Organizatora przed 

przystąpieniem do Finału. 

c) Kryterium wyłonienia zwycięzców Konkursu jest najlepsze pod względem 

treści i formy rozwiązanie zadań, co będzie podlegało ocenie Jury. 

VII. Nagrody 

1. Nagrodami są:  

a) I miejsce - nagroda w wysokości 1.000,00 dolarów amerykańskich (USD), oferta 

płatnego, trzymiesięcznego stażu w Kancelaria Prawna Szymkowiak S.K.A. z 

siedzibą w Poznaniu oraz nagrody rzeczowe, 

b) II miejsce - nagroda w wysokości 400,00 dolarów amerykańskich (USD) oraz 

nagrody rzeczowe, 

c) III miejsce - nagroda w wysokości 200,00 dolarów amerykańskich (USD) oraz 

nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody, o których mowa w pkt 1 zostaną przyznane osobno w Konkursie prawa 

handlowego i osobno w Konkursie podatkowym. 

mailto:game@pragmatiq.pl
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3. Jury ma prawo odstąpić od przyznania I-III miejsca, jeżeli w ocenie Jury żaden z 

uczestników nie spełni kryteriów przyznania tego miejsca lub w ramach drugiego 

etapu nie zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 uczestników. W takim przypadku 

nagrody, które nie zostały przyznane zostaną przekazane na rzecz organizacji 

pożytku publicznego Fundacji Court Watch z siedzibą w Toruniu (KRS nr 

0000353330). 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na pieniądze. Nagrody pieniężne zostaną 

wypłacone w walucie złoty (PLN), po odpowiednim przewalutowaniu według 

średniego kursu NBP z dnia wypłaty nagrody. 

5. Osoby nagrodzone nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, 

tj. w szczególności po potrąceniu ewentualnego podatku od nagrody. 

7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki 

Konkursów opisane w Regulaminie. 

VIII. Dane osobowe 

1. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik, poprzez zaznaczenie tzw. checkboxa, 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych zamieszczonych w 

formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

3. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym 

członkowie Jury, spółki powiązane z Organizatorem oraz podmioty wspomagające 

Organizatora w jego biznesowej działalności. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  

5. Przetwarzane dane osobowe Uczestników są danymi osobowymi, które Uczestnicy 

udostępnili Organizatorowi, tj.  imię, nazwisko, adres e-mail, uczelnia, rok studiów. 

Dane osobowe obejmują także wizerunek Uczestników zakwalifikowanych do 

drugiego etapu. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Organizatora 

działalności, w ramach której przeprowadzany jest Konkurs.  

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w tym celu Uczestnicy, 

są proszeni o kontakt z Organizatorem na adres e-mail: game@pragmatiq.pl. 

Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 

uczestnictwa w Konkursie i spowoduje usunięcie wszystkich dotychczas zapisanych 

w Konkursach danych i wyników.  

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie 

przez Uczestnika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem 
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uczestnictwa w Konkursie. Brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi 

Uczestnikowi udział w Konkursie.  

9. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 

danych osobowych.  

IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.game.pragmatiq.pl. 

2. Naruszenie przez Uczestnika regulaminu jak również naruszenie zasad uczciwości i 

zasad współżycia społecznego powoduje dyskwalifikację Uczestnika oraz 

unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  

4. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie od dnia następnego po dniu 

zamieszczenia ich na stronie internetowej wskazanej w pkt 1.  

5. Spory dotyczące Konkursu będą rozwiązywane wyłącznie przez Organizatora. 

Decyzje podjęte przez Organizatora nie podlegają zaskarżeniu.  

6. Organizator jest uprawniony do dokonywania wiążącej wykładni Regulaminu. 

 

http://www.game.pragmatiq.pl/

