Regulamin uczestnictwa w XI Akademickich Targach Pracy
Politechniki Opolskiej
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§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem XI Akademickich Targów Pracy, zwanych dalej XI ATP, jest Akademickie Biuro Karier Politechniki
Opolskiej, zwane dalej Organizatorem.
Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w XI ATP.
XI ATP odbędą się 20 marca 2019 r., w godz. 10.00 – 14.00 w pawilonie konferencyjno-wystawienniczym „Łącznik”,
przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu.
§ 2. Zasady uczestnictwa
Uczestnikami XI ATP mogą być tylko podmioty, których oferta i profil działalności są spójne z kierunkami kształcenia
Politechniki Opolskiej. Informacja o prowadzonych przez Politechnikę Opolską kierunkach znajduje się pod adresem
www.po.opole.pl.
Prawo do udziału w XI ATP nabywa się po:
a) prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego za pośrednictwem strony: abk.po.edu.pl,
b) wypełnieniu ankiety „Absolwenci Politechniki Opolskiej w opinii Pracodawców”, dostępnej za pośrednictwem
strony: abk.po.edu.pl,
c) otrzymaniu od Organizatora drogą mailową potwierdzenia uczestnictwa,
d) dokonaniu w terminie do dnia 22.02.2019 r. opłaty według cennika zawartego w § 4 niniejszego Regulaminu.
W szczególnych przypadkach, na wyraźną prośbę podmiotu i za zgodą Organizatora, istnieje możliwość dokonania
opłaty na innych warunkach i w innym terminie niż wskazane w ust. 2.
Wybór podmiotów biorących udział w XI ATP należy do Organizatora i jest ograniczony limitem miejsc oraz pakietów,
a także zapisami § 2 pkt 1.
Decyzje Organizatora dot. zakwalifikowania do udziału w XI ATP są ostateczne - podmiotom niezakwalifikowanym nie
przysługuje prawo do odwołania. Podmioty zakwalifikowane do udziału w XI ATP nabywają status Wystawców XI ATP,
zwanych dalej Wystawcami.
Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w XI ATP.
Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. Informacja o tym przekazana zostanie drogą
mailową.
Nie jest możliwe zajęcie stoiska bez zgody Organizatora.
§ 3. Terminy
Do dnia 01.02.2019 r. Podmioty zainteresowane udziałem w XI ATP wypełniają formularz zgłoszeniowy.
Do dnia 05.02.2019 r. zarówno podmioty zakwalifikowane, jak i niezakwalifikowane do udziału w XI ATP zostaną
poinformowane o tym fakcie 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 XI ATP.
Do dnia 22.02.2019 r. Wystawcy są zobowiązani dokonać opłaty za uczestnictwo w XI ATP na numer konta bankowego
i zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Organizatora. Informacje te zostaną przekazane w wiadomości e-mail
potwierdzającej zakwalifikowanie do udziału w XI ATP.
Do dnia 08.03.2019 r. Organizator wyśle na adres podany w formularzu zgłoszeniowym (w sekcji „Proszę podać pełne
dane niezbędne do wystawienia faktury VAT”) fakturę VAT. Za prawidłowe wskazanie danych niezbędnych do
wystawienia faktury VAT odpowiada Podmiot zainteresowany udziałem w XI ATP.
W przypadku rezygnacji z udziału w XI ATP Wystawcy przysługuje możliwość zwrotu opłat za udział zgodnie
z poniższym zestawieniem:
a)
b)
c)
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rezygnacja do 22.02.2019 r. – zwrot 100% wpłaconych środków,
rezygnacja do 13.03.2019 r. – zwrot 50% wpłaconych środków,
rezygnacja po 13.03.2019 r. – brak zwrotu wpłaconych środków.

Rezygnację należy przesłać na adres: abk@po.opole.pl w tytule maila wpisując „Rezygnacja z udziału w XI ATP 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 XI ATP nie jest zobligowany do podania przyczyny rezygnacji.
W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z udziału w XI ATP i nieodebrania stoiska Wystawcy w dniu imprezy,
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w trakcie rekrutacji na kolejną edycję Akademickich Targów
Pracy.
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W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w XI ATP, Organizator ma prawo zakwalifikować na jego miejsce inny
podmiot. W tym przypadku kwestie terminów i opłat są ustalane indywidualnie.
§ 4. Opłaty
Udział w XI ATP jest płatny. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego przez Wystawcę pakietu.
Termin dokonywania opłat za udział w XI ATP wskazany został w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
Wysokość opłat za poszczególne pakiety, a także wykaz korzyści przysługujących Wystawcom, znajduje się w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1.

Korzyści dla Wystawców
stoisko targowe STANDARD o wym.
ok. 1,5 m na 2 m (1 stolik, 2 krzesła)

Pakiet brązowy
(300 zł netto)

Pakiet srebrny
(500 zł netto)

Pakiet
złoty
(800 zł netto)*

Partner
honorowy
(3000 zł netto)

X

X

X

X

stoisko targowe PREMIUM o wym.
ok. 3 m na 2 m (2 stoliki, 4 krzesła)
pierwszeństwo w wyborze stoiska

X

całodniowe wsparcie ambasadora

X

oznaczenie partnerstwa we wszystkich materiałach
promocyjnych

X

możliwość organizacji Strefy Relaksu dla studentów
w ramach dodatkowej przestrzeni targowej

X

dostęp do bezprzewodowego Internetu

X

X

X

X

możliwość podłączenia laptopa (gniazdko elektryczne 230 V)

X

X

X

X

bezpłatny parking

X

X

X

X

możliwość własnej aranżacji stoiska

X

X

X

X

dostęp do salek spotkań

X

X

X

X

poczęstunek kawowy

X

X

X

X

obiad

X

X

X

zamieszczenie logotypu Pracodawcy wraz
z przekierowaniem do materiału o firmie (1/2 strony A4) na
stronie ABK

X

zamieszczenie logotypu Pracodawcy wraz
z przekierowaniem do materiału o firmie (1 strona A4) na
stronie ABK

X

X

oznaczenie Pracodawcy w mapie targowej

X

X

zamieszczenie postu dot. Pracodawcy
na stronie wydarzenia na Facebooku

X

X

promocja firmy w potargowym materiale filmowym
zamieszczonym na uczelnianym kanale Youtube

X

X

wywiad z przedstawicielem w potargowym materiale
filmowym zamieszczonym na uczelnianym kanale Youtube

X

zamieszczenie logotypu Pracodawcy
na monitorze ekranowym podczas targów

X

możliwość przeprowadzenia wykładu
/warsztatu/szkolenia dla studentów w ramach inicjatyw
realizowanych przez ABK

X

X

X

* Dla Wystawców X Akademickich Targów Pracy oraz Podmiotów realizujących szkolenia i warsztaty w ramach inicjatywy
„Baza Rozwojowa Politechniki Opolskiej” w 2018 r. rabat 100 zł netto na pakiet złoty. Rabaty nie sumują się.
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Dla Wystawców X Akademickich Targów Pracy oraz Podmiotów realizujących szkolenia i warsztaty w ramach
inicjatywy „Baza Rozwojowa Politechniki Opolskiej” w 2018 r. rabat 100 zł netto na pakiet złoty. Rabaty nie
sumują się.
5. Organizator zastrzega, że realizacja działań wymienionych w Tabeli nr 1 wymaga przesłania przez Pracodawcę
wskazanych materiałów w określonej przez Organizatora formie w terminie do 22.02.2019 r. oraz obecności
na stoisku podczas trwania XI ATP.
6. Podane w Tabeli nr 1 ceny i zakresy pakietów nie podlegają negocjacjom.
7. Zmiana wybranego w trakcie rejestracji pakietu możliwa jest tylko po uzyskaniu drogą mailową zgody
Organizatora i przed uiszczeniem opłaty przez Wystawcę.
8. Istnieje możliwość rezygnacji z części korzyści przysługujących Wystawcy w ramach poszczególnych pakietów bez
zmiany ceny pakietu.
9. Jeden Wystawca może skorzystać tylko z jednego pakietu.
10. Wybór pakietu dokonywany jest w momencie rejestracji przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

§ 5. Zabudowa stoiska oraz przepisy porządkowe
1. Organizator zapewnia przygotowanie na terenie XI ATP stoiska w dwóch wariantach:
a) stoisko targowe standard o wym. ok. 1,5 m na 2 m (1 stolik, 2 krzesła) w przypadku pakietu brązowego,
b) stoisko targowe premium o wym. ok. 3 m na 2 m (2 stoliki, 4 krzesła) w przypadku pakietu srebrnego i złotego
oraz Partnera honorowego.
2. Wystawca ma możliwość własnej zabudowy stoiska w granicach przypisanej mu powierzchni. Stoisko może być
wyposażone m. in. w: bannery Wystawcy, laptopa, materiały drukowane i pozostałe materiały promocyjne. Wszelkie
inne elementy stoiska, zwłaszcza wymagające oddzielnego podłączenia do sieci elektrycznej, wymagają akceptacji
Organizatora i muszą być zgłoszone w terminie maksymalnie do 13.03.2019 r.
3. W dniu 20.03.2019 r. każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania XI ATP.
4. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stoisk do dyspozycji Wystawców najpóźniej na godzinę przed otwarciem
XI ATP.
5. Każdy Wystawca jest zobowiązany do odbioru stoiska w dniu 20.03.2019 r. do godziny 9.45 oraz zwrócenia stoiska
w nienaruszonym stanie w tym samym dniu do godziny 14.30.
6. Każdy Wystawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów ppoż. i BHP. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania
się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, która znajduje się przy posterunku 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 posterunku nr 1 zostaną przesłane przez Organizatora przed 20.03.2019 r.
7. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatorów.
8. Zabrania się umieszczania na ścianach, podłogach, szybach, kolumnach i w innych miejscach poza stoiskiem
eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert i działania prowadzone przez Wystawców w trakcie XI ATP.
10. Podczas XI ATP zabrania się sprzedaży jakichkolwiek produktów na terenie Uczelni.
11. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zaistniałych trudnościach związanych
z jego udziałem.
12. Każdy Wystawca zobowiązany jest do uczestnictwa w XI ATP w sposób nie utrudniający udziału pozostałym
Wystawcom, odwiedzającym oraz innym osobom trzecim. Udział w XI ATP powinien odbywać się z poszanowaniem
ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad współuczestnictwa w tego typu inicjatywach.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe powstałe przed,
po i w czasie trwania XI ATP, spowodowane przez jej uczestników lub osoby trzecie.
2. Odpowiedzialność Wystawcy nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora
szczególnych środków ochrony.
3. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Podmiot wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz.
138, 723 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 r. poz. 1000 z późn.
zm.) przez Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej w celu i zakresie niezbędnym do realizacji XI Akademickich
Targów Pracy Politechniki Opolskiej.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla udziału
w XI Akademickich Targach Pracy. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758
Opole, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod@po.opole.pl. Uczestnik
ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt:
a) telefoniczny, za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej pod numerem (77) 449 81 70,
b) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej abk@po.opole.pl.
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator nie udostępnia danych ani
nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk i Wystawców oraz do wykorzystania tych
materiałów do celów promocyjnych bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich. W celach
marketingowych Organizatorzy mogą ujawnić następujące informacje o Wystawcy: fakt uczestnictwa w XI ATP,
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 XI ATP.
Regulamin XI ATP zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora oraz dostępny jest do wglądu
w siedzibie Organizatora (ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój nr 7, 45 - 758 Opole).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Zmiany Regulaminu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora i obowiązują od momentu ich
zamieszczenia. Dalsze uczestnictwo w XI ATP, 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 XI ATP.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rektor Politechniki Opolskiej.
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