
            

 

   Poznań, 23 maja 2017 r. 

 

 

 

 

 

Komunikat ws. zasad publikowania artykułów w czasopiśmie Lex sportiva 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

uprzejmie informuję, że w drodze regulaminu - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

komunikatu - określone zostały szczegółowe warunki publikacji artykułów w czasopiśmie 

naukowym prawa sportowego Lex sportiva (ISSN 2449-5425) oraz wymogi edytorskie, 

którym przesyłane teksty powinny czynić zadość.   

 

 

 

 

 

 

        Redaktor Naczelny 

 

 

          (-) Aleksander Wachciński 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do komunikatu  

Redaktora Naczelnego z 23 maja 2017 r. 

ws. zasad publikowania artykułów  

w czasopiśmie Lex sportiva 

 

 

 

Regulamin publikowania artykułów w czasopiśmie naukowym  

prawa sportowego Lex sportiva (ISSN 2449-5425) 

  

 

§ 1 

1. Propozycje artykułów do czasopisma Lex sportiva zgłaszać mogą przede wszystkim 

studenci prawa oraz kierunków pokrewnych, uczestnicy studiów doktoranckich z za-

kresu nauk prawnych oraz osoby wykonujące zawody prawnicze.  

2. Przesyłane teksty powinny mieć charakter opracowań naukowych i dotyczyć szeroko 

pojętej materii prawa sportowego.  

3. Artykuły przekazywane do publikacji w czasopiśmie Lex sportiva powinny liczyć co 

najmniej 14 000 znaków (ze spacjami) i spełniać wymogi edytorskie określone w § 6. 

 

§ 2  

1. Dokonując wyboru tematu artykułu, należy mieć na uwadze fakt, czy dane zagadnie-

nie nie zostało poddane analizie na gruncie któregoś z wcześniejszych wydań czasopi-

sma. Ich pełen wykaz dostępny jest w internecie pod adresem: 

www.law.umk.pl/#1049.   

2. Zaproponowany temat pracy powinien zostać uprzednio zatwierdzony przez Redakto-

ra Naczelnego.  

 

§ 3 

1. Złożenie artykułu do publikacji równoznaczne jest z oświadczeniem o posiadaniu peł-

ni praw autorskich do tekstu oraz wyrażeniem zgody na publikację tekstu w czasopi-

śmie Lex sportiva. 

2. Do publikacji nie będą dopuszczane artykuły, które ukazały się już w innym czasopi-

śmie, jak również te, które rozpatrywane są pod kątem publikacji w innym czasopi-

śmie.  

 

http://www.law.umk.pl/#1049


§ 4 

1. Teksty - zapisane w postaci plików w formacie .docx lub .doc - należy przesyłać drogą 

elektroniczną pod adres: prawosportowe.umk@gmail.com.  

2. Do artykułu dołączona powinna zostać informacja o autorze - określającą kierunek 

kształcenia, jego aktualny etap i reprezentowany ośrodek akademicki (kancelarię 

prawną) - oraz zdjęcie autora. 

 

§ 5 

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania edytorskiego tekstów 

dopuszczonych do publikacji. 

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucania tekstów niespełniających wymogów 

formalnych oraz zawierających rażące błędy merytoryczne lub językowe. 

 

§ 6 

1. Przesyłane artykuły powinny być sformatowane według następujących reguł: 

1) ustawienia strony:  

a. rozmiar: A4; 

b. orientacja: pionowa; 

c. marginesy:  

   –  na pierwszej stronie artykułu: górny - 2,5 cm; dolny - 2,5 cm;   

       lewy - 1,3 cm; prawy - 3,9 cm; 

–  na kolejnych stronach artykułu: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5     

    cm, lewy - 2,5 cm, prawy - 2,5 cm; 

d. liczba kolumn: 2; 

2) tekst główny: wyjustowany, krój czcionki - Times New Roman, rozmiar 

czcionki - 12, interlinia - 1,5; 

3) przypisy: w wersji łacińskiej (op. cit., ibidem itd.), wyjustowane, krój 

czcionki - Times New Roman, rozmiar czcionki - 10, interlinia - 1,15; 

4) tytuł: wyśrodkowany, krój czcionki - Cambria (nagłówki), rozmiar czcion-

ki - 16, interlinia - 1,5. 

2. Przypisy powinny być sporządzone w sposób następujący: 

1) książka jednego albo kilku autorów: nazwisko i inicjał imienia autora (au-

torów), tytuł, miejsce i rok wydania, zakres stron - np.: 

 Fundowicz S., Prawo sportowe, Warszawa 2013, s. 237 - 238; 

mailto:prawosportowe.umk@gmail.com


2) artykuł (rozdział) w pracy zbiorowej: nazwisko i inicjał imienia autora, ty-

tuł, [w:] tytuł publikacji zbiorowej, inicjały imion i nazwiska współauto-

rów, miejsce i rok wydania, zakres stron - np.:  

 M. Wojcieszak, Narodowy ruch olimpijski [w:] Ustawa o sporcie. 

Komentarz, M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, 

Warszawa 2011, s. 326 - 327;  

 

3) artykuł (rozdział) w pracy pod redakcją: nazwisko i inicjał imienia autora, 

tytuł, [w:] tytuł publikacji pod redakcją, inicjał imienia i nazwisko redakto-

ra (redaktorów), miejsce i rok wydania, zakres stron - np.: 

 Maćkowiak K., Wybrane metody wspomagania wydolności tlenowej 

zawodników w kontekście zasady równości, [w:] Problemy prawne 

na styku sportu i medycyny, T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), War-

szawa 2015, s. 204 - 205;  

 

4) artykuł w czasopiśmie: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, 

„tytuł czasopisma” i rok wydania, numer czasopisma, zakres stron - np.: 

 Szwarc A., Postulaty karania sprawców wypadków sportowych, 

„Sport Wyczynowy” 1972, nr 2, s. 44 - 45;  

 

5) akt prawny: pełny tytuł (dziennik urzędowy) - np.: 

 Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., nr 127, 

poz. 857 z późn. zm.);  

 

  [W przypadku aktów prawnych niepodlegających publikacji w dziennikach    

  urzędowych należy wskazać lokalizację, w której dany akt jest dostępny - np. 

 Regulamin rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy 

na sezon 2014/15 (dostępny w internecie: https://www.pzpn.pl/ 

public/system/files/site_content/691/739-Regulamin%20Rozgr 

ywek% 20Ekstraklasy%202014%202015.pdf)]; 

 

6) źródła internetowe:   

a.  zdigitalizowane wersje książek i artykułów: nazwisko i inicjał         

 imienia autora, tytuł, adres strony internetowej [data ostatnie-  

 go dostępu] - np.:  



 Pietrasik J., Rynek zakładów bukmacherskich w Polsce wart 

ok. 5 mld zł. Większość z nich działa nielegalnie, 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/845958,nielegalne-za 

klady-bukmacherskie.html [dostęp: 12. 05.2016 r.];  

 

b. pozostałe: adres strony internetowej [data ostatniego dostępu] - np.: 

 http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-organizacje-

pozarzadowe [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

 

http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-organizacje-pozarzadowe
http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-organizacje-pozarzadowe

