Regulamin uczestnictwa w IX Giełdzie Pracy Uniwersytetu Opolskiego
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem IX Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego, zwanych dalej IX GP jest
Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, zwane dalej Organizatorem.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału
w IX GP.
3. IX GP odbędzie się 18 kwietnia 2018 r., w godz. 10:00-13:00 w Budynku Głównym
Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48, a w godzinach 15:00-17:00 odbędzie się debata
w specjalnie przygotowanych przez organizatora pomieszczeniach.
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami IX GP mogą być tylko podmioty, których oferta jest spójna z kierunkami
kształcenia Uniwersytetu Opolskiego. Informacja o prowadzonych przez Uniwersytet Opolski
kierunkach znajduje się pod adresem http://www.rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/.
2. Prawo do udziału w IX GP nabywa się po:
a. prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie:
www.kariera.uni.opole.pl/gielda-pracy,
pod
dokładnym
adresem:
www.badania.uni.opole.pl/index.php/180418
b. otrzymaniu od Organizatora drogą mailową potwierdzenia uczestnictwa,
c. dokonaniu opłaty w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia uczestnictwa zgodnie z cennikiem
zawartym w § 4 niniejszego Regulaminu.
3. Wybór podmiotów biorących udział w IX GP należy do Organizatora i jest ograniczony limitem
miejsc i wariantów, a także zapisami § 2 pkt 1.
4. Decyzje Organizatora dot. zakwalifikowania do udziału w IX GP są ostateczne, a podmiotom
niezakwalifikowanym nie przysługuje prawo do odwołania. Podmioty zakwalifikowane do
udziału w IX GP nabywają status Wystawców IX GP, zwanych dalej Wystawcami.
5. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w IX GP.
6. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. Informacja o tym
przekazana zostanie drogą mailową.
7. Nie jest możliwe zajęcie stoiska bez zgody Organizatora.
§ 3. Terminy

1. Do dnia 15.03.2018 r. podmioty zainteresowane udziałem w IX GP wypełniają formularz
zgłoszeniowy.

2. Do dnia 16.03.2018 r. podmioty zakwalifikowane i niezakwalifikowane zostaną o tym fakcie
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4.
5.
6.

poinformowane przez Organizatora. Decyzja zostanie przesłana na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym w sekcji „Adres e-mail”. W tym samym terminie do podmiotów
zakwalifikowanych do udziału zostaną przesłane materiały informacyjne dot. uczestnictwa w
IX GP.
Do dnia 23.03.2018 r. Wystawcy są zobowiązani dokonać opłaty za uczestnictwo w IX GP na
numer konta bankowego i zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora.
Informacje te zostaną przekazane w wiadomości e-mail potwierdzającej zakwalifikowanie do
udziału w IX GP.
Na adres kariera@uni.opole.pl należy przesłać potwierdzenie przelewu środków.
Organizator wyśle na adres podany w formularzu zgłoszeniowym (w sekcji „Proszę podać
pełne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT”) fakturę VAT.
W przypadku rezygnacji z udziału w IX GP Wystawcy przysługuje możliwość zwrotu opłat za
udział zgodnie z poniższym zestawieniem:
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a. Rezygnacja do 26.03.2018 r. włącznie – zwrot 100% wpłaconych środków,
b. Rezygnacja do 28.03.2018 r. włącznie – zwrot 50% wpłaconych środków,
c. Rezygnacja po 30.03.2018 r. włącznie – brak zwrotu wpłaconych środków.
Rezygnację należy przesłać na adres: kariera@uni.opole.pl w tytule e-maila wpisując
„Rezygnacja z udziału w IX Giełdzie Pracy – NAZWA FIRMY”.
Rezygnacja powinna być przesłana z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym w sekcji
„Adres e-mail”.
Za wiążącą uznaje się datę i godzinę otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora.
Uczestnik rezygnujący z udziału w IX GP nie jest zobligowany do podania przyczyny
rezygnacji.
W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z udziału w IX GP i nieodebrania stoiska Wystawcy
w dniu wydarzenia, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w trakcie rekrutacji
na kolejną edycję Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego.
W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w IX GP, Organizator ma prawo zakwalifikować
na jego miejsce inny podmiot. W tym przypadku kwestie terminów i opłat są ustalane
indywidualnie.
§ 4. Opłaty

1. Udział w IX GP jest płatny. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego przez Wystawcę
wariantu.

2. Terminy dokonywania opłat za udział w IXGP wyszczególnione zostały w § 3 pkt 3 niniejszego
Regulaminu.
3. Wysokość opłat za poszczególne warianty, a także wykaz korzyści przysługujących
Wystawcom znajduje się w tabeli nr 1.
Tabela 1.
Wystawca

Partner

Patron
honorowy

250 zł netto

400 zł netto

3000 zł netto

PAKIET KORZYŚCI

standardowy rozmiar stoiska (2m²) + stolik (50x50x110cm)
+ 2 krzesła
standardowy rozmiar stoiska (2m²) + 2 stoliki (50x50x110cm )
+ 4 krzesła
wyłączność tytułu
możliwość wyboru miejsca na stoisko
pierwszeństwo wyboru stoiska w najbardziej dogodnym i
eksponowanym miejscu
dostęp do bezprzewodowego internetu
bezpłatny parking
dostęp do gniazdka elektrycznego (230V)
dostęp do salek spotkań
poczęstunek kawowy
możliwość własnego zaaranżowania stoiska
zamieszczenie logotypu firmy w materiałach promujących
informacje na stronach internetowych (UO, ACK, partnerów
medialnych) i w mediach społecznościowych
możliwość przeprowadzenia warsztatów, szkolenia w trakcie
IX Giełdy Pracy
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możliwość organizacji warsztatów, szkolenia dla studentów kierunków
obcojęzycznych

x

x

informacja o firmie w katalogu wydanym po giełdzie (nowoczesna
wersja elektroniczna)
informacja o firmie w katalogu i artykuł sponsorowany w katalogu
(nowoczesna wersja elektroniczna);
udział w II części IX GP UO (debata, część networkingowa)

x

x

x

x

x

x

x
x
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zamieszczenie logotypu firmy wraz z przekierowaniem na stronie ACK
zamieszczenie postu dot. firmy na stronie wydarzenia na Facebooku
roll-up i materiały promocyjne w biurze i/lub sali szkoleniowej ACK po
zakończeniu IX GP (do końca czerwca 2018 roku)

x
x
x

możliwość prezentacji firmy na uczelni w wybranym terminie po IX GP
możliwość zorganizowania wizyty studyjnej
ciepły posiłek w przerwie pomiędzy częścią targową a networkingową;

x
x
x

4. Zmiana wybranego w trakcie rejestracji pakietu możliwa jest tylko po uzyskaniu drogą mailową
zgody Organizatora i przed uiszczeniem opłaty przez Wystawcę.
5. Istnieje możliwość rezygnacji z części korzyści przysługujących Wystawcy w ramach
poszczególnych pakietów bez zmiany ceny pakietu.
6. Jeden Wystawca może skorzystać tylko z jednego pakietu.
7. Wybór pakietu dokonywany jest w momencie rejestracji przy użyciu formularza
zgłoszeniowego.

§ 5. Stoisko i przepisy porządkowe

1. Organizator zapewnia przygotowanie na terenie IX GP stoiska w dwóch wariantach:
a. Standardowy rozmiar stoiska + stolik 50x50x110cm + 2 krzesła dla Wystawcy
b. Standardowy rozmiar stoiska (2m²) + 2 stoliki 50x50x110cm + 4 krzesła dla Partnera i
Patrona honorowego
2. Stanowiska udostępnione będą Wystawcom w godzinach 9:00-13:30.
3. Wystawca ma możliwość własnej zabudowy stoiska w granicach przypisanej mu powierzchni.
Stoisko może być wyposażone m. in. w: banery, laptopa, materiały drukowane i pozostałe
materiały promocyjne. Inne elementy stoiska, zwłaszcza wymagające oddzielnego
podłączenia do sieci elektrycznej, wymagają akceptacji Organizatora i muszą być zgłoszone w
terminie maksymalnie do 04.04.2018 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerowania w zabudowę stoiska w przypadku gdy
stwierdzi, że zawiera ona materiały o charakterze obelżywym, niezgodnym z przepisami
prawa lub o innym charakterze godzącym w dobre obyczaje.
5. W dniu 18 kwietnia 2018 r. każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w
godzinach trwania IX GP.
6. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stoisk do dyspozycji Wystawców najpóźniej na
godzinę przed otwarciem IX GP.
7. Każdy Wystawca jest zobowiązany do odbioru stoiska w dniu 18.04.2018 r. do godziny 9:45
oraz zwrócenia stoiska w nienaruszonym stanie w tym samym dniu do godziny 13:30.
8. Każdy Wystawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów ppoż. i BHP. Wystawca
zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, która znajduje
się przy stoisku nr 1, i stosowania zapisów w niej zawartych, w szczególności do:
a. dbania o drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych,
b. niezastawiania sprzętu ppoż.,
c. w razie ewakuacji podporządkowania się poleceniom prowadzącego akcję.
Informacje o lokalizacji stoiska nr 1 zostaną przesłane przez Organizatora w terminie do 06.04.2018 r.
9. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego
stoiska bez zgody Organizatorów.
10. Zabrania się umieszczania na ścianach eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą
techniki, która mogłaby spowodować ich trwałe uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia mienia Organizator obciąży Wystawcę kosztami przywrócenia do stanu sprzed
zajęcia poprzez Wystawcę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert i działania prowadzone przez
Wystawców w trakcie IX GP.
12. Podczas IX GP zabrania się sprzedaży jakichkolwiek produktów na terenie Uczelni.
13. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zaistniałych
trudnościach związanych z jego udziałem.
§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób oraz uszkodzenia
eksponatów znajdujących się na terenie IX GP przed, po i w trakcie trwania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk i Wystawców oraz do
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wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec
Wystawców lub osób trzecich w tym dotyczących majątkowych praw autorskich. W celach
marketingowych Organizatorzy mogą ujawnić następujące informacje o wystawcy: fakt
uczestnictwa w IX GP, lokalizację stoiska, nazwę Wystawcy, umieścić logotyp Wystawcy na
wybranych stronach internetowych i materiałach poświęconych promocji przedsięwzięcia.
Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i
sprzęt przed szkodami i ubytkami.
Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia zgłoszenia do
udziału w IX GP.
Regulamin IX GP zamieszczony jest na stronie internetowej www.kariera.uni.opole.pl oraz
dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora (ul. Grunwaldzka 31, DS. Kmicic, pokój nr
3, 45-054 Opole).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Zmiany Regulaminu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.kariera.uni.opole.pl i
obowiązują od momentu ich zamieszczenia. Dalsze uczestnictwo w IX GP, po zmianie
Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.
Decyzje Organizatora są ostateczne, Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania się i
wnoszenia reklamacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego regulaminu oraz
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu.
W przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo do
wykluczenia Wystawcy z udziału w IX GP.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rektor
Uniwersytetu Opolskiego.

