REGULAMIN KONKURSU
„Mam apetyt na staż!”
I. Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu „Mam apetyt na staż!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Kancelaria Kompensja, zwana dalej „Organizatorem”. Dane firmy: Kompensja Sp. z o.o.
Podwale Przedmiejskie 32/25, 80-824 Gdańsk, NIP 5833160670.
2. Celem konkursu jest umożliwienie obecnym studentom wszystkich kierunków zdobycia
doświadczenia zawodowego oraz pogłębienia i rozwoju swoich zainteresowań, a także
nauka współpracy z ludźmi i kreatywnego wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
II. Uczestnicy konkursu i prawa autorskie
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, spełniająca wszystkie warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
2. W Konkursie mogą wziąć udział obecni studenci wszystkich kierunków, którzy nie
ukończyli 26 roku życia i posiadają ważną legitymację studencką.
3. Praca konkursowa musi być unikatowa i przygotowana samodzielnie. Uczestnik Konkursu
potwierdza, że zgłoszony Utwór jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania prac konkursowych w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak nieodpłatne
opublikowanie wybranych prac na stronie internetowej Kancelarii Kompensja.
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej
1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pisemnej notatki pod tytułem: „Mam apetyt na
staż!”. Oceniana będzie nieszablonowość i kreatywność.
2. Objętość tekstu nie powinna przekroczyć 2,5 tys. znaków ze spacjami.
3. Pracę należy zapisać w formacie PDF i przesłać na e-mail: hr@kompensja.pl wraz z danymi
autora, zawierającymi: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość), e-mail oraz
telefon kontaktowy.
4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę w danej edycji Konkursu.
5. Prace konkursowe można nadsyłać od 8.11.2018 r. do 31.12.2018 r.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi 07.01.2019 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej, która nie spełnia
wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
IV. Nagroda konkursowa
1. Komisja Konkursowa oceni przesłane prace pod kątem ich unikatowości, jakości i pomysłu
na oryginalne ujęcie tematu.
2. W ramach Konkursu zostanie wyłoniony jeden laureat, dla którego przewidziano
lukratywną nagrodę w postaci trzymiesięcznego płatnego stażu (do wyboru stacjonarnego
lub zdalnego) w Kancelarii Kompensja.
3. Harmonogram odbywania stażu zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą. Student
otrzyma wynagrodzenie za staż w wysokości 3 tysięcy złotych (1 tys. zł za 1 miesiąc stażu).
4. W ramach stażu student będzie mógł zdobyć cenne doświadczenie w jednym z czterech
działów: marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, prawnym. Zwycięzca będzie miał okazję

poznać sprawdzone techniki negocjacji, nauczyć się wykorzystania wiedzy teoretycznej w
praktyce, a także współpracować z ludźmi.
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 07.01.2019 r. na stronie internetowej
https://www.kompensja.pl/, a laureat powiadomiony o zwycięstwie drogą e-mailową.
V. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników (imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, miejscowość) jest Kancelaria Kompensja z siedzibą w
Gdańsku, Podwale Przedmiejskie 32/25.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów
związanych z Konkursem, w tym do opublikowania informacji o wynikach Konkursu i do
celów marketingowych.
3. Uczestnik zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania podczas trwania Konkursu, jak też podczas ogłaszania wyników.
4. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych.
6. Każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich
danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przeniesienia danych, co wiąże się z wycofaniem uczestnictwa w Konkursie. W
celu realizacji praw, o których mowa powyżej, Uczestnik powinien zwrócić się do
administratora danych.
7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą Uczestnika na warunki, określone w
niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności
konkursowych, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny pod adresem:
https://www.kompensja.pl/regulamin-konkursu.pdf Plakat konkursowy można znaleźć pod
linkiem: https://www.kompensja.pl/Kompensja-plakat-konkursowy.pdf
4. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 501960250 lub kontaktując się
przez e-mail: hr@kompensja.pl

