REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ PŁATNY STAŻ”
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj płatny staż”, zwanym dalej „Konkursem” jest firma
Volvo Polska Sp. z o.o. Samochody Ciężarowe Serwis w Siedlcach wraz z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w roku szkolnym 2019/2020 zostanie
absolwentem klasy III Szkoły Branżowej I Stopnia ZSP nr 3 w Siedlcach, w zawodzie
mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów
samochodowych oraz absolwentem klasy IV Technikum w zawodzie technik pojazdów
samochodowych Uzyska tytuł zawodowy
3. Konkurs trwa od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Zasady ogólne Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa jest status ucznia klasy IIISB oraz IV Technikum ZSP nr 3 w
Siedlcach.

2. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie musi zgłosić swój akces do dnia 1
listopada 2019 r.

3. Zwycięzcę Konkursu wyłania Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora, w
skład której musi wejść przynajmniej jeden członek z Volvo i jeden członek ZSP nr 3 w
Siedlcach.
4. Zasady postępowania konkursowego polegać będą na ocenie punktowej
następujących elementów na świadectwie ukończenia szkoły:
5. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych (bdb – 5pkt., db – 4pkt., dst – 3pkt., dop –
1pkt., ndst – 0pkt.)
6. Ocena zachowania min. dobra (cel – 5 pkt., bdb – 4 pkt., db – 3 pkt.)
7. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (0 – 5 pkt)
8. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 5 pkt)
9. Ważne terminy:
1 września 2019 r. – rozpoczęcie Konkursu
do 1 listopad 2019 r. –zgłoszenie kandydatów
29 czerwca 2020 r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami
30 czerwca 2020 r. – ogłoszenie wyników Konkursu
Zasady ogólne stażu
1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość odbycia 3 lub 7 miesięcznego stażu
płatnego w Volvo Group Truck Center Siedlce
2. Staż będzie można odbyć w terminie od czerwca 2020 do grudnia 2020 ( w zależności
od możliwości Zwycięzcy Konkursu ).

Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w
regulaminie.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
3. Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-co-zmienila-nowa-klauzula-wcv-po-wejsciu-rodo
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym
regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności od niego niezależne.
5. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.
6. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie www.zsp3@zsp3.siedlce.pl

