
Regulamin konkursu w ramach programu “Start na rynku pracy” 

(zwany dalej “Regulaminem”) 
 

§1  
Organizator konkursu 

 

Organizatorem i fundatorem konkursu “Start na rynku pracy” (“Konkurs”) jest Fundacja 
Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie (00-382) przy ul. Solec 81B lok. 73A, 
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425007, REGON: 146179980, NIP: 7010346695 
(„Fundacja”). 
 

§2  
Przedmiot i cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest upowszechnianie i propagowanie postaw dążących do 
ułatwienia młodym ludziom rozpoczęcia kariery zawodowej i rozwoju tej kariery w 
pożądanym kierunku. 

2. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 4 Laureatów w następujących kategoriach: 
a) Najlepszy Pracodawca; 
b) Najlepsza Uczelnia; 
c) Najlepsza Organizacja Akademicka; 
d) Najlepsze Medium Akademickie; 

 

§3  
uczestnicy Konkursu 

1. Zgłaszanymi do udziału w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające 
obywatelstwo polskie oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, w tym organizacje studenckie i media akademickie działające na 
terenie Polski (“Kandydaci”).  

2. Wyłączeni z udziału w Konkursie są fundatorzy i członkowie organów Fundacji, osoby 
w stosunku do nich najbliższe (wstępni, zstępni, małżonkowie i rodzeństwo), 
pracownicy Fundacji oraz organizacje i instytucje partnerskie. 
 

§4 

Rada Konkursu 
 

1. W celu wyłonienia Kandydatów nominowanych do II etapu  Konkursu, czuwania nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz ogłoszenia Laureatów, Fundacja powoła 
Radę Konkursu w skład której wejdzie jeden przedstawiciel Fundacji oraz po jednym 
przedstawicielu wybranych przez Fundację organizacji i instytucji partnerskich. 

2. Do dnia rozstrzygnięcia Konkursu Fundacja jest uprawniona do zmiany składu Rady 
Konkursu.  

 

§5 

przebieg Konkursu 

1. W ramach I etapu Konkursu, każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie 



(“Internauta”) może dokonywać zgłoszeń Kandydatów za pośrednictwem formularza 
znajdującego się na stronie internetowej www.startnarynkupracy.pl . Zgłoszeń można 
dokonywać od dnia 22 lutego do dnia 12 marca 2017 r. Każdy Internauta może 
dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń. 

2. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać co najmniej: 
a) imię i nazwisko - w przypadku Kandydata będącego osobą fizyczną; 
b) nazwę, adres siedziby - w przypadku Kandydata niebędącego osobą fizyczną; 
c) wskazanie kategorii Konkursu spośród wymienionych w § 2 ust. 2; 
d) … 
e) … 
f) ... 

3. W dniach od 12 do 14 marca 2017 r. Rada Konkursu wyłoni po 5 nominowanych 
Kandydatów w każdej kategorii, spośród wymienionych w § 2 ust. 2., którzy zostaną 
zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Decyzja Rady Konkursu jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie.  

4. W ramach II etapu Konkursu, od dnia 14 marca do dnia 9 kwietnia 2017 r. do godziny 
……….. odbędzie się głosowanie, w którym Internauci, za pośrednictwem platformy 
do głosowania umieszczonej na stronie internetowej www.startnarynkupracy.pl będą 
mogli oddawać głos na wybranego przez siebie kandydata. Każdy Internauta będzie 
mógł oddać jeden głos w każdej kategorii, spośród wymienionych w § 2 pkt. 2.  

 

§6 

Laureaci Konkursu 
 

1. Laureatami Konkursu zostaną Kandydaci, którzy do chwili zakończenia II etapu 
Konkursu uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii. 

2. Ogłoszenia Laureatów Konkursu dokona Rada Konkursu podczas konferencji 
finałowej programu “Start na Rynku Pracy”, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 
2017 r. na PGE Stadionie Narodowym. Fundacja zastrzega sobie prawo do 
jednostronnej zmiany daty i miejsca odbycia się konferencji finałowej. Wyniki 
Konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej 
www.startnarynkupracy.pl . 

3. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma od Fundacji statuetkę, dyplom oraz możliwość 
dożywotniego posługiwania się tytułem Laureata Nagrody Start na Rynku Pracy 2017.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu 
bez podania przyczyny.  

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Internautów oraz 
Kandydatów w ramach Konkursu jest Fundacja. Internauta oraz Kandydat wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację w celu organizacji 
Konkursu. Internauta oraz Kandydat może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich 
danych osobowych i żądać ich zmiany, poprawienia lub usunięcia.  

3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Fundacji, na jej adres 
wskazany w § 1, wraz z dokładnym opisem reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia roszczeń 

http://www.startnarynkupracy.pl/
http://www.startnarynkupracy.pl/
http://www.startnarynkupracy.pl/


wynikających z Regulaminu.  
4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu a prawo jego 

interpretacji i wykładni przysługuje wyłącznie Radzie Konkursu.  
5. Każdy Internauta i Kandydat biorący udział w Konkursie podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 
6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie podlegają przepisom prawa 

polskiego. 
 
 
 


