
Regulamin Konkursu

Diverse Internship Programme

1. Cel Konkursu

Celem konkursu Diverse Internship Programme (zwanym dalej Konkursem)
jest kształtowanie odpowiedzialnych i świadomych postaw wśród
studentów, a także propagowanie idei społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR ang. Corporate Social Responsibility). Organizator poprzez
realizację projektu realizuje własne cele wewnętrzne (rozwój członków
zespołu projektowego, nauka kompetencji związanych z zarządzaniem
projektami) oraz zewnętrzne (promocja społecznie odpowiedzialnych
pracodawców, nawiązywanie długotrwałych relacji środowiska
studenckiego i biznesowego, szerzenie wiedzy na temat CSR, umożliwienie
łatwiejszego startu kariery zawodowej wśród studentów, w tym osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym).

2. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu Diverse Internship Programme jest CEMS Club
Warsaw z siedzibą przy ul. Al Niepodległości 162/66b, 02-554 Warszawa.
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

a. W Konkursie mogą brać udział studenci/studentki wszystkich uczelni
wyższych I i II stopnia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

b. Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się oraz podanie
w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych identyfikacyjnych
uczestnika/uczestniczki (imię i nazwisko, nazwa uczelni, rok studiów,
kierunek studiów, adres e-mail, numer telefonu) i przesłanie swojego
CV. Jeśli uczestnik nie załączy swojego CV w formularzu może
również wysłać je na adres dip@cemsclub.pl nie później niż do końca
pierwszego etapu konkursu. Rejestracja uczestnika konkursu oznacza
akceptację zapisów zawartych w Regulaminie Konkursu.

c. Osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu Konkursu mogą zostać
wykluczone z udziału w konkursie na każdym jego etapie.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie
dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek
awarii łączy internetowych czy błędów w systemie
uczestnika/uczestniczki.

mailto:dip@cemsclub.pl


e. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Zasady Konkursu:

a. Konkurs składa się z trzech etapów.

b. Pierwszy etap Konkursu trwa od 27 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r.
i polega na wypełnieniu formularza online oraz przesłaniu w nim
swojego CV.

c. Aby przejść do drugiego etapu Konkursu, należy odpowiedzieć na
wszystkie pytania zawarte w formularzu, a także przesłać swoje CV.
Jeśli uczestnik nie załączy swojego CV w formularzu może również
wysłać je na adres dip@cemsclub.pl nie później niż do końca
pierwszego etapu Konkursu.

d. Wyniki I etapu będą opublikowane na stronie diverseinternship.pl do
12 maja 2022 roku.

e. Każdy zakwalifikowany uczestnik/uczestniczka Konkursu zostanie
poinformowany drogą mailową o dacie i formie kolejnego etapu.

f. Drugi etap Konkursu będzie trwać od 11 maja do 18 maja 2022 r. w
formie online.

g. Drugi etap Konkursu polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania
projektowego, które wybrani uczestnicy otrzymają na adres mailowy.
Odpowiedzi należy przesłać na adres dip@cemsclub.pl. Oceniane
będą m.in. pomysł, sposób przedstawienia rozwiązania, użyte źródła,
trafność wniosków. Czas na rozwiązanie zadania wynosi tydzień (tzn.
7 dni).

h. Nad prawidłowym przebiegiem drugiego etapu Konkursu czuwać
będą koordynatorzy projektu Diverse Internship Programme oraz
przedstawiciele firm partnerskich. Wyniki drugiego etapu Konkursu
zostaną wysłane drogą mailową uczestnikom. Na podstawie
wyników drugiego etapu zostanie wyłonionych nie więcej niż 27
najlepszych osób, które zostaną zakwalifikowane do finału.

i. Finał Konkursu odbędzie się 27 maja 2022 r. w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Finaliści/stki będą mieli za zadanie
rozwiązać w grupach trzyosobowych case study, a rozwiązanie
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przygotować w postaci prezentacji. Czas na wykonanie zadania
będzie wynosił max. 2 godziny.

j. Czas trwania prezentacji podczas finału powinien wynieść nie dłużej
niż 10 minut. Po upływie tego czasu, prezentacja może zostać
przerwana.

k. Wyniki zwycięzców case studies zostaną podane w trakcie trwania
Finału. Zwycięzcy staży zostaną wyłonieni przez Partnerów Konkursu
nie później niż do końca czerwca 2022 r. Od wyników pierwszego,
drugiego i trzeciego etapu nie przysługuje odwołanie.

5. Nagrody

a. Nagrody rzeczowe oraz certyfikaty zostaną przyznane tylko
finalistom/finalistkom Konkursu.

b. Osoby, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem podczas
całego Konkursu i zostaną wyróżnione przez Partnerów Stażowych w
ramach danej ścieżki tematycznej, otrzymają propozycję stażu w jednej
z firm. Organizator zastrzega, że ostateczna decyzja co do wyznaczenia
Zwycięzców zostanie podjęta przez Partnerów Konkursu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wszystkie ustalenia pomiędzy Zwycięzcami
a Partnerami w związku ze stażem, a także rezygnację Kandydata ze
stażu.

c. Każdy zwycięzca danej ścieżki merytorycznej (łącznie trzy osoby),
który został wyłoniony przez firmę Partnerską, otrzyma nagrodę w
postaci urządzenia elektronicznego. Nagrody nie podlegają zamianie na
inną lub na jej ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom nie przysługuje prawo
zastrzeżenia właściwości nagrody.

d. Uczestnicy otrzymają nagrody podczas finału konkursu. Przekazanie
nagrody może nastąpić po wyznaczonym terminie na pisemną prośbę
uczestnika przesłaną w ciągu 7 dni od finału konkursu.

6. Postanowienia końcowe.

a. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.



b. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.

c. Podczas wydarzeń w ramach konkursu DIP Partnerzy ścieżek
merytorycznych mogą przeprowadzać sesje fotograficzne oraz
filmować przebieg spotkań dla celów emisji w środkach masowego
przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji,
promocji, reklamy Organizatorów i Opiekunów. Uczestnictwo w Konkursie
DIP jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatorów i
Opiekunów, wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we
wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej DIP lub innej
stronie Organizatorów lub Opiekunów oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji
bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń
(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Organizatorów i Opiekunów z tytułu wykorzystywania ich
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby projektu DIP.

d. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie przesyłania droga mailową lub
przekazywania telefonicznego na wskazany numer informacji
związanych z Konkursem DIP. Uczestnicy oświadczają także, iż zostali
poinformowani o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania zgodnie z Polityką Prywatności Projektu Diverse Internship
Programme (link).

e. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2022 roku i
obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu (tj. ogłoszenia wyników
finału na stronie to jest nie później niż 30 czerwca 2022).


