
 

 
Konkurs „OD MUNDURKA DO TOGI” 

 
Prawo to nie tylko przepisy i skomplikowane akty prawne, ale również 

antidotum na problemy życia codziennego. Nie zawsze jesteśmy świadomi, że otacza 
nas niemal na każdym kroku. To dzięki regulacjom prawnym korzystamy 
z komunikacji miejskiej, mamy ciepłą wodę w kranie, a kupując gazetę w kiosku 
zawieramy umowę, z którą łączą się obowiązki podatkowe. 

„OD MUNDURKA DO TOGI” to konkurs dla osób zainteresowanych pracą  
w zawodzie prawnika, jak również tych, które dopiero zastanawiają się nad wyborem 
swojej drogi życiowej.   

Nasza Kancelaria wspiera utalentowane osoby i chce pomagać im  
w wyborze i rozwijaniu kariery zawodowej. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest 
pasja, dlatego staramy się zaszczepić ją wśród młodych ludzi.  

Celem konkursu jest odkrycie talentów, wybitnych jednostek  
z regionalnych szkół średnich, które wykazują zainteresowanie prawem, historią  
i wiedzą o społeczeństwie. Chcemy dotrzeć do uczniów w przełomowym momencie 
ich życia, gdy stoją przed trudnym wyborem dotyczącym dalszego rozwoju. Konkurs 
ma nie tylko ułatwić podjęcie tej decyzji, lecz również zainteresować młodych ludzi 
prawem i poszerzać ich wiedzę w tym zakresie.  
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

 Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich. 

 Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego oraz otrzymanie zwrotnego e-maila z informacją o pozytywnym 

wyniku procesu kwalifikacji. 

 Konkurs składa się z III etapów: 
 

Etap I 
 

Test składający się z 30 pytań opartych na literaturze wskazanej w Regulaminie 
Konkursu. 

 
Etap II 

 
Przygotowanie i przedstawienie propozycji rozwiązania przesłanego wcześniej 
„kazusu” (tj. hipotetycznego problemu opartego na przedstawionym stanie 
faktycznym).  
 

Etap III  
 

Wcielenie się w rolę obrońcy albo oskarżyciela oraz obrona własnego stanowiska 
w trakcie symulowanej rozprawy sądowej. 
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Każdy uczestnik otrzyma dyplom lub zaświadczenie udziału w Konkursie. 

 
Dla najlepszych uczestników przewidujemy atrakcyjne nagrody składające się z: 

 
I miejsce 

 nagrody pieniężnej w wysokości 500,- PLN, 

 rocznego kursu językowego w ProfiLingua, 

 praktyk zawodowych w Kancelarii Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie 
Prawni (dla studentów prawa - w dogodnym dla nagrodzonego terminie,  już od 
pierwszego roku studiów), 

 wsparcia merytorycznego podczas studiów, 

 doradztwa zawodowego i pomocy w wyborze uczelni, 

 nagrody książkowej ufundowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck, 

 biletu do teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, 

 biletu do Kina Studyjnego OKF Iluzja, 

 lekcji muzealnej w Domu Poezji – o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej 
opowiadał będzie brat poetki Zbigniew Myga, 

 wejściówki na mecz Aluronu Virtu CMC Zawiercie – PlusLiga. 
 

II miejsce 

 nagrody książkowej ufundowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck, 

 nagrody rzeczowej, 

 biletu do teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,  

 biletu do Kina Studyjnego OKF Iluzja, 

 lekcji muzealnej w Domu Poezji – o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej 
opowiadał będzie brat poetki Zbigniew Myga, 

 wejściówki na mecz Aluronu Virtu CMC Zawiercie – PlusLiga. 
 

III miejsce 

 nagrody książkowej ufundowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck, 

 nagrody rzeczowej, 

 biletu do teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,  

 biletu do Kina Studyjnego OKF Iluzja, 

 lekcji muzealnej w Domu Poezji – o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej 
opowiadał będzie brat poetki Zbigniew Myga,  

 wejściówki na mecz Aluronu Virtu CMC Zawiercie – PlusLiga. 
 

 
Konkurs „OD MUNDURKA DO TOGI” daje niepowtarzalną okazję sprawdzenia się 

w roli zawodowego prawnika, umożliwia zetknięcie się  
z prawem w teorii i praktyce oraz pozwala rozwijać te cechy, które są niezbędne 

w osiągnięciu sukcesu zawodowego. 
#CzekamyNaCiebie 


