
Regulamin  

 

§ 1. Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu stażowego „Graj o staż” (dalej: „Konkurs”) jest Politechnika 
Warszawska, Wydział Chemiczny z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 3, 00-
664 Warszawa, posiadającą nr NIP 525-000-58-34, reprezentowaną przez: prof. dr 
hab. inż. Władysława Wieczorka – Dziekana, na podstawie pełnomocnictwa Rektora 
PW z dnia 1 września 2020 r., nr BR-P-578/2020, zwana dalej Organizatorem 

 

§ 2. Przedmiot Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest dokonanie wyboru studentów (dalej: „Uczestnicy”), którzy 
zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji na staż do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN 
(dalej: „Partner”). 

2. Konkurs polega na przesłaniu do Partnera CV oraz wykonanego samodzielnie zadania 
rekrutacyjnego, udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora. 

3. Zadanie rekrutacyjne polega na wypełnieniu pól informacyjnych oraz odpowiedzi na 
pytania zawarte we wzorcu.  

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

 

Prace konkursowe mogą przesyłać wszyscy studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, 
zainteresowani stażem i spełniający wymogi określone przez Partnera w ofercie 
stanowiska stażowego. 

 

§ 4. Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. W tym czasie będą przyjmowane 
zgłoszenia pod adresem mailowym Partnera, umieszczonym w bazie mailingowej 
udostępnionej przez Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia 
2021 r.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności 
konkursowych, wynikających ze zmian harmonogramu rekrutacji Partnera lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności. 

 

§ 5. Zgłoszenie udziału i przebieg w Konkursie 

 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania CV wraz z wykonanym zadaniem drogą 
elektroniczną na adres Partnera do dnia 30 kwietnia 2021 r. W temacie wiadomości e-
mail należy wskazać sformułowanie „SSP 2021 - konkurs Graj o Staż”. Plik CV należy 
nazwać „SSP_NazwaFirmy_stanowisko_nazwisko_imię_CV”, a zadanie rekrutacyjne 
„SSP_NazwaFirmy_stanowisko_nazwisko_imię_zadanie”. 

2. CV oraz zadanie rekrutacyjne będzie rozpatrywane jedynie w formacie PDF. 



3. Zadanie rekrutacyjne powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika. Biorąc udział 
w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zgłoszone wykonanie zadania jest wolne od praw i 
roszczeń osób trzecich. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia wykonanego przez Uczestnika zadania, 
które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie. 

5. Partner, zapoznawszy się z wszystkimi zgłoszeniami konkursowymi, opracowuje 
Podsumowanie Konkursu - omówienie najczęstszych błędów lub istotnych czynników, 
które zadecydowały o wyborze niektórych zgłoszeń.  

6. Organizator w imieniu Partnera udostępnia Podsumowanie dla Uczestników na stronie 
internetowej Organizatora. 

7. Partner kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wybranymi Uczestnikami w celu 
omówienia dalszych etapów rekrutacji. W przypadku niezainteresowania dalszym udziałem 
w Konkursie lub braku odpowiedzi, po trzech dniach od daty próby kontaktu Partnera, 
osoba zostanie skreślona z listy Uczestników konkursu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych (w tym numeru telefonu, 
adresu e-mail) Uczestnika, uniemożliwiającą powiadomienie o dokonaniu wyboru, ani za 
przesłanie niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. 

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Spośród Uczestników Partner wyłoni kandydata/ów, którzy zostaną zaproszeni na 
rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko Stażysty. 

2. Decyzja Partnera w zakresie wyboru zgłoszeń Uczestników jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 

3. Warunki realizacji stażu zostaną ustalone indywidualnie w umowie pomiędzy Partnerem 
a Stażystą. 

4. Partner zastrzega sobie możliwość odwołania stażu w przypadku niesprzyjających 
warunków epidemiologicznych. 

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie o którym stanowi 
§5 ust. 1 Konkursu jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa), wpisany do rejestru instytutów 
Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze NIP: 526-10-39-742, o 
numerze REGON: 000325819 

2. Klauzula informacyjna Administratora w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. 
3. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 

 



Sprawdzono pod względem formalnoprawnym 
Zatwierdzam – adwokat Artur Bryzek 

 


