REGULAMIN WSPARCIA „BEZPŁATNY UDZIAŁ W KONFERENCJI #PMTALKS”
(PROJEKT) FIRMY ANNA JASZCZOŁT
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Organizatorem Wsparcia jest firma Anna Jaszczołt wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 876 225 41 11, REGON 367789753.
2.
Wsparcie będzie przeprowadzone w terminie 16 – 24 czerwca 2020 roku.
Wsparcie ma charakter wypełnienia ankiety udostępnianej za pośrednictwem linku na
kanałach społecznościowych, stronach www firmy oraz w newsletterze.
3.
Ankiety uzupełnione po dacie 24 czerwca nie będą uwzględniane przy
rozstrzyganiu wyników.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
Uczestnikiem Wsparcia może być każda osoba fizyczna, która z powodu
pandemii straciła pracę i w dalszym ciągu pozostaje bezrobotna.
2.
Przed wypełnieniem ankiety każdy jest zobligowany do zapoznania się
z Regulaminem niniejszego Wsparcia.

III.

ZASADY WSPARCIA

1.
Przedmiotem Wsparcia jest bezpłatny udział w konferencji, której szczegóły
znajdują się na stronie: https://annajaszczolt.com/konferencja/. Osoby otrzymają
również dwutygodniowy dostęp do nagrań z konferencji oraz notatki wizualne do
pobrania.
2.
Nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w Konferencji #PmTalks, otrzyma
20 osób, wybranych uznaniowo przez czteroosobową komisję spośród wszystkich
nadesłanych ankiet.
3.
Warunkiem udziału jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte
w Ankiecie.
4.
Organizator poinformuje o wyniku wyboru wszystkie osoby, które wypełniły
Ankietę drogą mailową w terminie do 26 czerwca 2020 roku do końca dnia.
IV.

KRYTERIA OCENY

1.
Do oceny będą wyłącznie brane pod uwagę te Ankiety, które zawierają 100%
odpowiedzi. W przypadku, gdy pytanie odnosi się do podania cyfry, a Uczestnik
Konkursu wpisze każdy inny znak oprócz cyfry, powoduje to jego dyskwalifikacje.
2.
Każdy może uzupełnić ankietę tylko jeden raz.
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3.
Ankieta zawiera pytania zamknięte – jednokrotnego wyboru oraz pytania
otwarte, które będą wymagały kilkuzdaniowej wypowiedzi.
4.
Pytania w Ankiecie dotyczą poniższych kryteriów, na podstawie których zostaną
wyłonieni zwycięzcy:
−
okresu czasu pozostawania bez stosunku pracy
−
ilości osób w gospodarstwie domowym
−
doświadczenia zawodowego
−
miejsca zamieszkania
Pytania otwarte dotyczą opisania powodów utraty pracy oraz opisania, dlaczego
osoba chce wziąć udział w konferencji.

V.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.
Dane osobowe uczestnika Wsparcia będą wyłącznie wykorzystywane na
potrzeby kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Autor odpowiedzi będzie
identyfikowany za pośrednictwem adresu mailowego. Osoba zgłaszająca chęć
wzięcia udziału we Wsparciu jest zobligowana do używania konsekwentnie jednego
adresu mailowego.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2020 roku.

2.

Przystępując do Wsparcia Uczestnik akceptuje Regulamin.

3.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika ze Wsparcia
w wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4.
W przypadku podania przez osobę wybraną przez komisję, informacji mijających
się z prawdą, a które wpłynęłyby na inną decyzję komisji, jest ona zobowiązana do
pełnowartościowego zwrotu biletu na konto bankowe Organizatora Konferencji.
5.
We wszystkich sprawach dotyczących Wsparcia, a nieuregulowanych
Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
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