Regulamin konkursu na innowacyjne CV
dla uczestników wydarzenia „Czy istnieje życie po studiach?”
1.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Łódzki – Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego.

2.

Tematem przewodnim konkursu jest innowacyjne CV, czyli ciekawe i pomysłowe CV, które zdecydowanie odbiega
od standardowych szablonów, zachowując jednocześnie swoją użyteczność.

3.

Konkurs jest realizowany online poprzez nadsyłanie przez uczestników prac konkursowych na podany adres emailowy: konkurs.innowacyjnecv@gmail.com, w terminie od 28.03.2018r. do 18.04.2018r.

4.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.

Uczestnikiem konkursu może zostać jedynie student bądź absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, biorący udział
w wydarzeniu „Czy istnieje życie po studiach?” 2018. Konkurs nie jest przeznaczony dla organizatorów.

6.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie www.biurokarier.uni.lodz.pl/czyistnieje-zycie-po-studiach jako uczestnik konkursu. Rejestrując się, uczestnik akceptuje regulamin.

7.

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę kwalifikacyjną – jedno innowacyjne CV.

8.

Uczestnicy powinni samodzielnie przygotować nadesłaną pracę, bez pomocy osób trzecich. W przypadku
złamania zasad – osoba może zostać skreślona z listy uczestników.

9.

Zwycięzcy zostaną wybrani poprzez głosowanie specjalnego zespołu jurorskiego składającego się z przedstawicieli
firm z obszaru branży kreatywnej, marketingu oraz social media.

10.

W puli nagród dla zwycięzców znajdują się następujące pozycje: gadżety, bilety do kina, wejściówki do kręgielni
Grakula. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogą zostać zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną do firmy będących
w jury konkursu.

11.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego ul. Jana Matejki 32/38. O wynikach laureaci dowiedzą się bezpośrednio na miejscu lub za pomocą
wiadomości e-mail. Lista zwycięzców zostanie także ogłoszona na stronie www.biurokarier.uni.lodz.pl oraz
na Facebooku tej instytucji. Laureaci będą mogli odebrać nagrody osobiście podczas ogłaszania wyników lub
w późniejszym terminie w siedzibie Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego ul. Lumumby 14.

12.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu przez Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

13.

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych w regulaminie, głos rozstrzygający należy
do Organizatorów.

14.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.

