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REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ STAŻ” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu "WYGRAJ STAŻ”  zwanego dalej "Konkursem" jest Availo Sp. z o.o. 

z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954, 36-002 Jasionka  zwana dalej "Organizatorem".  

2. Konkurs kierowany jest do studentów uczelni wyższych VI I V roku oraz absolwentów studiów 

wyższych z terenu województwa podkarpackiego. 

3. W Konkursie brać udział mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, których miejscem zamieszkania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(dalej „Uczestnik”). 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy bądź współpracownicy Organizatora 

i Współorganizatora, jak również członkowie ich rodzin.  

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie w terminie wskazanym przez 

Organizatora zadania konkursowego. 

6.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu Konkursu oraz ze 

zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

7.  Konkurs trwa od 20.03.2017 r do 30.04.2017 r.  

 

II OGÓLNE ZASADY KONKURSU 

 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest stworzenie według dowolnej techniki (np. prezentacja, 

materiał video, opis, animacja) własnej idei na koncept: PROMOCJA NOWOCZESNYCH USŁUG 

PRAWO DIRECT NA POLSKIM RYNKU. 

2. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do wysłania wraz z pracą konkursową CV 

z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)” oraz wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym oraz CV 

http://www.availo.pl/
mailto:biuro@availo.pl


 
  

 

 

 

 
Availo Sp. z o.o.  

Jasionka 954, 
36-002 Jasionka 
tel. 017 785 26 09,  
fax 017 785 23 06,  
www: www.availo.pl,  
e-mail: biuro@availo.pl  
 

 
NIP 8133671973 
REGON 180831218 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000416198 
 

 

BRE Bank S.A. 
Oddział Korporacyjny Rzeszów 
Ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów 
Konto: 44 1140 1225 0000 5500 6300 1002 

 

 

należy do dnia 30.04.2017 r. składać osobiście w siedzibie Organizatora lub przesyłać za 

pomocą poczty elektronicznej na adres: staz@availo.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej  na 

adres: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954, 36-002 Jasionka  dopiskiem 

„konkurs-staż”.  

4.  O przyjęciu pracy konkursowej w regulaminowym terminie decyduje data wpływu pracy do 

Organizatora konkursu. Jest to data dostarczenia pracy osobiście lub korespondencji tradycyjnej 

lub e-mailowej do siedziby Organizatora. 

5. Prace konkursowe oceniane są w trzech etapach:  

I. W pierwszym etapie konkursu, zgłoszenia konkursowe zostają poddane ocenie formalnej 

poprawności zgłoszenia: - terminowe zgłoszenie udziału, - dołączenie podpisanego 

formularza zgłoszeniowego, - zachowanie wymogów formalnych pracy konkursowej 

(tematyka)  

II. W drugim etapie Konkursu, zadanie konkursowe podlega ocenie merytorycznej, gdzie 

każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia wszystkie zakwalifikowane prace, przyznając 

im ocenę punktową w skali od 1 do 10 pkt. Po zakończeniu oceny wszystkich prac 

konkursowych tworzona jest lista rankingowa.  

III. Komisja Konkursowa zaprosi na spotkanie i rozmowę pierwsze trzy osoby zajmujące 

miejsce od 1 do 3 na liście rankingowej. Rozmowa przed Komisją Konkursową będzie 

dotyczyć przedstawionej pracy konkursowej, przedmiotu studiów Uczestnika,  

nadesłanego zgłoszenia oraz zagadnień związanych z marketingiem i sprzedażą. 

6. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która uzyska większość głosów Komisji Konkursowej, 

w głosowaniu po przeprowadzonych rozmowach.  

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 maja 2017 r., na stronie internetowej 

www.availo.pl o godz. 12.00.  Zwycięzca Konkursu (- zwany także Laureatem) zostanie 

poinformowany o tym fakcie także telefonicznie, sms-em bądź pocztą elektroniczną. Brak 

potwierdzenia chęci udziału w stażu  przez kandydata w terminie 7 dni kalendarzowych od 

otrzymania informacji o wygranej, może powodować wykluczenie go z dalszego udziału 

w Konkursie i przekazanie nagrody kolejnej osobie na liście rankingowej.  

8. Nagrodą w konkursie jest 3- miesięczny, płatny staż  w Availo Sp. z. o o w Jasionce. 

 

 

 

http://www.availo.pl/
mailto:biuro@availo.pl
mailto:staz@availo.pl
http://www.availo.pl/


 
  

 

 

 

 
Availo Sp. z o.o.  

Jasionka 954, 
36-002 Jasionka 
tel. 017 785 26 09,  
fax 017 785 23 06,  
www: www.availo.pl,  
e-mail: biuro@availo.pl  
 

 
NIP 8133671973 
REGON 180831218 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000416198 
 

 

BRE Bank S.A. 
Oddział Korporacyjny Rzeszów 
Ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów 
Konto: 44 1140 1225 0000 5500 6300 1002 

 

 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW 

 

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub zmianę 

innych danych uniemożliwiającą powiadomienie o wygranej oraz za podanie przez uczestnika 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku uczestnik traci prawo do 

nagrody.  

2. Organizator zapewnia Laureatowi płatny staż w biurze Availo Spółka z Ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

3. Termin rozpoczęcia stażu nastąpi najpóźniej z dniem 1 czerwca 2017 r., chyba, że Laureat 

i Organizator Konkursu wyrażą zgodę na rozpoczęcie stażu w terminie późniejszym.  

4. Termin rozpoczęcia, jak też inne warunki odbywania stażu, zostaną ustalone indywidualnie 

pomiędzy Organizatorem Konkursu, a stażystą.  

5. Organizator Konkursu zapewnia Laureatowi wynagrodzenie w ramach odbytego miesięcznego 

stażu w wysokości 2000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych) na podstawie umowy zlecenie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji stażysty z podjęcia stażu lub 

jego przerwania. 

7. Organizator Konkursu nie pokrywa stażyście kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu, 

kosztów podróży, ani żadnych innych kosztów związanych ze stażem.  

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym odpowiedź na zadanie konkursowe, 

przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu nie podlega zwrotowi. Z chwilą 

przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Konkursu, uczestnik przenosi 

na Organizatorów prawo własności egzemplarzy tych materiałów. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w prasie, w internecie, w radio i telewizji 

lub innych materiałach promocyjnych Konkursu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć o zwycięzcach 

Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w internecie i portalu 

społecznościowym. 

3. Uczestnikowi nie należy się wynagrodzenia za przeniesienie na Organizatora majątkowych praw 
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autorskich do prac w ramach zadań konkursowych.  

4.  Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na 

publikacje, określone w punkcie 1 i 2 powyżej, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego 

danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach 

przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z informacją zawartą 

w formularzu zgłoszeniowym oraz w celu przeprowadzenia Konkursu oraz udziela Organizatorowi 

upoważnienia do korzystania z utworu stworzonego przez uczestnika w związku z uczestnictwem 

w Konkursie na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki 

drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie  wybranym, publikacja materiałów w internecie, prawo dokonywania 

opracowań oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach, a także tłumaczenie 

ich.  

5.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego.  

6.  Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu pod adresem www.availo.pl  

7. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 

8. W sprawach związanych z interpretacją i wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu 

właściwy jest sąd według właściwości ogólnej. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Niniejszy dokument należy wydrukować, uzupełnić wszystkie pola, zaznaczyć  wszystkie oświadczenia 

i podpisać we wskazanym miejscu, a jego skan dołączyć do wiadomości mailowej wraz z Pracą Konkursową. 

 

IMIĘ   ………………………………………………………………………………………………….…. 

NAZWISKO    ……………………………………………………………………………………………….……. 

ADRES E-MAIL  ………………………………………………………………………………………………..…… 

KIERUNEK I ROK STUDIÓW …………………………………………………………………………………..… 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem Konkursu „WYGRAJ STAŻ” oraz 

akceptuję jego warunki. 

 

…………………………………………….. 

 Data i czytelny podpis Uczestnika 
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Oświadczam, że przesłaną przeze mnie Pracę Konkursową napisałem(-am) samodzielnie i nie 

zlecałem(-am) jej napisania. Oświadczam też, że Praca Konkursowa, której jestem autorem: 

 (a) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym 

 (b) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony. Jednocześnie Przyjmuję 

do wiadomości, że jeżeli przedstawione oświadczenie okaże się nieprawdziwe: 

 (a) zgłoszona przeze mnie Praca Konkursowa zostanie wycofana z Konkursu  

(b) zostanę obciążony(-a) wszelką odpowiedzialnością za spowodowaną stąd szkodę, jeśli taka będzie miała 

miejsce. 

…………………………………………….. 

 Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do udziału w Konkursie „ WYGRAJ STAŻ” 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze 

zmianami) w celach zgodnych z zapisami regulaminu konkursu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

przysługuje mi prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

…………………………………………….. 

 Data i czytelny podpis Uczestnika 
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