Regulamin
V edycji Projektu „Corporate Law Academy”
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, mają zastosowanie
wobec osób aplikujących oraz uczestników „Corporate Law Academy”,
organizowanego w Warszawie od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. zwanego
dalej „CLA” lub „Projektem”.
Art. 2
Organizatorem Projektu jest Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych działające
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
Art. 3
§1. Podmiotami zakwalifikowanymi do udziału w CLA, są osoby, które pozytywnie
przeszły proces rekrutacyjny.
§2. Osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny, zwana dalej
„Uczestnikiem”, musi posiadać status studenta III, IV lub V roku studiów jednolitych
na kierunku Prawo na dowolnej uczelni w Polsce oraz mieć mniej niż 25 lat.
§3. Udział w poprzednich edycjach CLA nie wpływa na rekrutację.
Art. 4
§1. CLA to cykl warsztatów, które odbywają się w salach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.
§2. Warsztaty rozpoczynają się o godz. 18:30 i trwają ok. 2 godziny.
§3. W szczególnych sytuacjach warsztat może odbywać się w siedzibie kancelarii
partnerskiej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony
internetowej oraz strony na Facebooku.
Art. 5
Strona
internetowa
Projektu
znajduje
się
pod
adresem:
https://knprk.com.pl/project/corporate-law-academy/. Organizator zastrzega sobie
prawo do publikowania wiążących informacji za pośrednictwem strony projektu w
serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/KoloNaukowePrawaRynkowKapitalowych/.

Rozdział 2
REKRUTACJA
Art. 7
§1. Warunkiem udziału w rekrutacji do CLA jest:
1) podanie wymaganych informacji osobowych;
2) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego link zostanie
opublikowany na wydarzeniu Projektu na Facebooku oraz na stronie
internetowej Projektu;
3) uzyskanie co najmniej 60% punktów w teście rekrutacyjnym zawartym
w formularzu; oraz
4) przesłanie życiorysu (CV) zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w procesie rekrutacyjnym.
§2. Aplikacja kandydata niezawierająca któregokolwiek z elementów wymienionych
w art. 8 § 1 nie podlega uwzględnieniu.
§3. Przesłania zgłoszenia Uczestnika należy dokonać nie później niż do dnia 20
lutego 2019 roku, do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie internetowej. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane,
chyba że Organizator postanowi inaczej. Wiążąca jest data wpływu zgłoszenia do
Organizatora.
§4. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatom drogą mailową nie później niż
do 22 lutego 2019 r.
Art. 8
§1. Organizator wyłania 30 osób na podstawie testu rekrutacyjnego (40 pytań
jednokrotnego wyboru) oraz konkursu CV.
§2. CV jest częścią procesu rekrutacyjnego. CV zakwalifikowanych kandydatów
zostanie przesłane do kancelarii, których przedstawiciele uczestniczą w TPRK, dalej
jako „Partnerzy Projektu”.
§3. Organizatorzy oceniają wyniki rekrutacji przyznając 40 punktów za test
rekrutacyjny oraz 30 punktów za CV. Punktem odniesienia w konkursie CV są
kandydatury innych osób, które wysłały zgłoszenie. W konkursie CV oceniane są:
forma (5 punktów), znajomość j. angielskiego (5 punktów), aktywność naukowa
i społeczna (10 punktów) oraz doświadczenie zawodowe (10 punktów).
§4. Organizator ocenia CV kierując się przede wszystkim oczekiwaniami Partnerów
Projektu wobec potencjalnych kandydatów na praktyki. Punktacja przyznana za CV
jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Art. 9
§1. Uczestnicy po zakończeniu projektu otrzymują certyfikaty udziału w CLA
i dostają zaproszenie na ich rozdanie podczas gali w Centrum Giełdowym S.A., ul.
Książęca 4, 00-498 Warszawa, dalej jako „Gala”.
§2. Warunkiem uzyskania certyfikatu oraz zaproszenia na galę jest uczestnictwo
oraz złożenie osobistego podpisu na liście obecności podczas co najmniej 75%
warsztatów.
Rozdział 3
NAGRODY
Art. 10
§1. Po każdym z warsztatów prowadzący – przedstawiciel Partnera Projektu
wybierze 3 osoby, które w jego subiektywnej ocenie najlepiej poradziły sobie
podczas spotkania, były aktywne, wykazały się wiedzą i przygotowaniem do
omawianego tematu.
§2. Za każdorazowe wskazanie przez prowadzącego Uczestnik otrzyma 1 punkt.
§3. Trzy osoby z największą sumaryczną liczbą punktów po ostatnim warsztacie
w Projekcie zostaną zwycięzcami CLA i otrzymają nagrody podczas Gali.
§4. Nazwiska zwycięzców CLA znajdą się w folderze podsumowującym Projekt
i zostaną przekazane wszystkim Partnerom Projektu.
Rozdział 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 11
§1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości
interpretacyjne związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez
Organizatora.
§2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
§3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie
internetowej CLA.
Art. 12
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania CLA w każdym momencie jego
trwania, bez podania przyczyny.
Art. 13
Uczestnicy projektu przez wysłanie zgłoszenia akceptują niniejszy Regulamin
i zobowiązują się do jego przestrzegania.

