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§ 1.      Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy aneks zawiera szczególne zasady przeprowadzenia etapu ustnego VIII edycji 

Konkursu Arbitrażowego Lewiatan związane z pandemią COVID-19 („Aneks”) i wiąże 

zarówno członków drużyn, jak i arbitrów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 

2. Aneks stanowi integralną część Regulaminu VIII edycji Konkursu Arbitrażowego 

Lewiatan z dnia 5 lutego 2020 r., ze zmianami z dnia 14 marca 2020 r. i 1 czerwca 2020 

r. („Regulamin Konkursu”). 

3. Określenia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie 

Konkursu, chyba że w Aneksie wskazano inaczej. 
 

§ 2.     Szczególne zasady dotyczące przeprowadzenia etapu ustnego Konkursu 

1. Etap ustny Konkursu odbędzie się w formie tradycyjnej z zachowaniem poniższych 

zasad i środków bezpieczeństwa. 

2. Członkowie drużyn oraz arbitrzy mają obowiązek stosowania się do poniższych zasad 

w trakcie przeprowadzania rozpraw arbitrażowych w ramach etapu ustnego Konkursu. 

Dodatkowo uczestnicy oraz arbitrzy są zobowiązani stosować się do zasad 

bezpieczeństwa przewidzianych w kancelariach lub w budynkach, w których znajdują 

się siedziby kancelarii, w których odbywać będą się rozprawy arbitrażowe. 

3. W etapie ustnym mogą wziąć jedynie osoby, które: i) nie zostały objęte obowiązkową 

kwarantanną przewidzianą przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego; ii) nie 

miały w ciągu ostatnich 14 dni przed etapem ustnym Konkursu bezpośredniego 

kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19; iii) nie mają jakichkolwiek 

objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19, tj. m.in. gorączki, suchego 

kaszlu, trudności w oddychaniu lub duszności, bólu lub ucisku w klatce piersiowej, 

utraty smaku lub węchu. 

4. W razie wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej, 

uczestnik drużyny lub arbiter zobowiązany jest powstrzymać się od udziału w etapie 

ustnym Konkursu i niezwłocznie powiadomić Organizatora. Jeżeli okoliczności te 

dotyczą tylko niektórych członków drużyny składającej się z więcej niż 2 osób, drużyna 

ta może – za zgodą Komitetu Organizacyjnego udzieloną w drodze mailowej lub 

telefonicznej – wystąpić podczas danej rozprawy arbitrażowej w ograniczonym 

składzie, nie mniejszym jednak niż 2 osoby. 

5. W razie wystąpienia widocznych objawów COVID-19 u członka drużyny w trakcie 

przeprowadzania etapu ustnego (np. silny kaszel, wyraźnie widoczne złe 

samopoczucie), Zespół Orzekający, po konsultacji z Organizatorem, może podjąć 

decyzję o przerwaniu rozprawy arbitrażowej lub wykluczeniu członka drużyny z 
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uczestnictwa w danej rozprawie arbitrażowej. W takim przypadku Organizator, po 

konsultacji z drużyną, której to dotyczy, ustala zasady dalszego uczestnictwa drużyny 

w etapie ustnym Konkursu. 

6. Podczas rozprawy arbitrażowej na sali mogą być obecni jedynie członkowie drużyn 

(max. 4 osoby ze strony każdej drużyny) oraz arbitrzy. Udział publiczności nie jest 

dopuszczalny. Dodatkowo na salę, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa, mogą 

incydentalnie i jedynie w celach organizacyjnych wchodzić członkowie Komitetu 

Organizacyjnego lub przedstawiciele kancelarii, w której odbywa się rozprawa 

arbitrażowa. 

7. W czasie trwania rozprawy arbitrażowej, jak również w trakcie przebywania w 

kancelarii, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa, członkowie drużyn oraz arbitrzy 

mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Zespół Orzekający, 

mając na uwadze powierzchnię sali, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa, 

zachowanie odpowiednich odstępów między drużynami oraz arbitrami, a także 

indywidualne przeciwwskazania zdrowotne, może – po konsultacji z drużynami oraz 

przedstawicielami kancelarii, w której odbywa się rozprawa arbitrażowa – podjąć 

decyzję o rezygnacji z obowiązku zasłaniania ust i nosa na sali w czasie trwania 

rozprawy arbitrażowej przez wszystkich lub niektórych uczestników rozprawy 

arbitrażowej. 

8. W czasie trwania rozprawy arbitrażowej pomiędzy drużynami, jak również pomiędzy 

drużynami a Zespołem Orzekającym, powinien być zachowany odstęp minimum 1,5 m. 

Zachowanie odstępów między członkami tej samej drużyny nie jest wymagane. 

Zachowanie odstępów pomiędzy arbitrami zależy od nich samych. Organizator 

zapewni sale umożlwiające zachowanie wymaganych odstępów podczas rozpraw 

arbitrażowych. 

9. Zespół Orzekający może zarządzić przerwę w trakcie trwania rozprawy arbitrażowej w 

celu wywietrzenia lub dezynfekcji sali, jeżeli nie zaburzy to dalszego przebiegu 

Konkursu. Przerwa nie powoduje zmniejszenia czasu wystąpień przypadającego 

drużynom. 

10. Nie jest dozwolone przekazywanie wizytówek lub innych dokumentów pomiędzy 

drużynami oraz pomiędzy drużynami i arbitrami, jeżeli nie są one niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Przy witaniu się należy unikać podawania 

rąk. 
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§ 3.     Szczególne zasady organizacyjne 

1. Wyniki eliminacji ustnych, przeprowadzonych w dniu 17 września 2020 r., zostaną 

ogłoszone w trybie zdalnym (online) o podanej wcześniej godzinie. W tym celu 

najpóźniej w dniu 17 września 2020 r. rano drużynom w drodze mailowej zostanie 

udostępniony link do jednej z powszechnie używanych platform (Microsoft Teams, 

Zoom lub Google Meet). Drużyny zobowiązane są do zapewnienia udziału 

przynajmniej jednego przedstawiciela drużyny w ogłoszeniu wyników eliminacji 

ustnych. 

2. Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy ul. Zbyszka 

Cybulskiego 3 w Warszawie. W finale Konkursu mogą uczestniczyć drużyny, które 

zwyciężyły w każdym z półfinałowych pojedynków, arbitrzy finałowej rozprawy 

arbitrażowej, członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz indywidualnie zaproszone 

drużyny, które otrzymają Nagrody za Najlepsze Pisma, a także mówca, który otrzyma 

Nagrodę dla Najlepszego Mówcy. Drużyny, które otrzymają Nagrody za Najlepsze 

Pisma, zostaną ogłoszone wraz z podaniem wyników eliminacji ustnych w dniu 17 

września 2020 r. Decyzję o możliwości udziału w finale Konkursu innych drużyn i 

arbitrów podejmie Komitet Arbitrażowy, mając na uwadze sytuację epidemiczną; 

decyzja w tym zakresie zostanie ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie 

internetowej Konkursu, a także przekazana drużynom i arbitrom w drodze 

elektronicznej. 

3. Finał Konkursu dla osób niewymienionych w § 3 ust. 2 powyżej będzie transmitowany 

w Internecie (streaming). 

 
§ 4.      Postanowienie końcowe 

Mając na uwadze dynamiczną sytuacją epidemiczną, Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do Aneksu, o czym informować będą na 

stronie Konkursu oraz w drodze mailowej. 


