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Warszawa, dnia 24.02.2021 r. 
 

 

Regulamin internetowych targów pracy pn. DZIEŃ PRACODAWCY  

organizowanych przez Biuro Karier 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin internetowych targów pracy pn. DZIEŃ PRACODAWCY organizowanych przez Biuro Karier 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie określa zasady postępowania związane 

z przystąpieniem i udziałem w wydarzeniu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.   
 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  
 

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin internetowych targów pracy pn. DZIEŃ 

PRACODAWCY organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie;  

2) Targach – należy przez to rozumieć targi pracy pn. DZIEŃ PRACODAWCY zorganizowane w formie 

on-line poprzez dedykowaną stronę internetową UKSW – www.dzienpracodawcy.uksw.edu.pl , 

dające możliwość pracodawcom realnej długofalowej promocji marki firmy w środowisku 

uniwersyteckim poprzez zamieszczenie logotypu, opisu działalności oraz prezentacji/filmu, a 

także poznania potencjału studentów jako przyszłych pracowników, dzięki zorganizowanych na 

platformie MS Teams lub Zoom nieformalnych spotkaniach. Dla studentów będzie to natomiast 

szansa na poznanie specyfiki pracodawcy, polityki HR oraz dostęp do aktualnych ofert pracy z 

możliwością złożenia CV i odbycia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.  

3) Organizatorze – należy przez to rozumieć Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie; 

4) Wystawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, podmiot administracji publicznej, agencję, 

izbę, stowarzyszenie, fundację, jednostkę naukowo-badawczą, park przemysłowy i strefę 

aktywności gospodarczej, jak również inne podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy 

– prezentującego się na stronie targów;  

5) Spotkaniach – należy przez to rozumieć cykl nieformalnych zamkniętych spotkań Wystawcy ze 

Studentami w formie tzw. Recruitment Date zorganizowanych na platformie MS Teams, na które 

Organizator prowadzi zapisy przed rozpoczęciem się Targów w terminie 01–07.04.2021 r. 
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za pomocą formularza dostępnego na stronie targów. Student chcący zapisać się na spotkanie 

musi wskazać wybranego Wystawcę/Wystawców i przesłać swoje zgłoszenie/zgłoszenia.  

O udziale w spotkaniu/spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa osób na jedno 

spotkanie z Wystawcą ograniczona jest do 5 osób, przy czym przewidujemy kilka takich spotkań.  

Organizator po wpłynięciu formularza zgłoszeniowego potwierdzi drogą elektroniczną udział 

Studenta w Spotkaniu/Spotkaniach. 

 

 §2 

Warunki uczestnictwa dla Wystawców 

 

1. Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dzienpracodawcy.uksw.edu.pl 
 

2. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie 01.03 – 26.03.2021 r. Termin zgłoszenia udziału 

upływa 26.03.2021 r. o godz. 14.00. O udziale w Targach decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator 

po wpłynięciu formularza zgłoszeniowego potwierdzi drogą elektroniczną udział Wystawcy  

w Targach. 
 

3. Wystawca ma obowiązek po otrzymaniu potwierdzenia udziału w targach, przesłać na adres 

mailowy Organizatora - m.mazur@uksw.edu.pl następujące dane: 

a. logo w formacie jpg.,   

b. opis profilu działalności w formacie edytowalnym doc 

c. link do prezentacji lub filmu - powinny trwać  do 15 minut i zawierać ogólne informacje o 

Wystawcy oraz prezentować po krótce politykę rekrutacyjną. 

Dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od 

zgłoszenia. Jeśli informacje te nie zostaną przekazane we wskazanych terminach, na stronie Targów 

oraz w Folderze Targowym zostaną zamieszczone dane zawarte na stronie internetowej Firmy / 

Instytucji. 
 

4.  Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne  

ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w Targach oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 

5. Prezentacje Wystawców będą dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie dedykowanej targom pracy – www.dzienpracodawcy.uksw.edu.pl  
 

6. Uczestnictwo w Targach dla Wystawców i Studentów jest BEZPŁATNE.   
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7. Udział Wystawcy w internetowych targach pracy wiąże się z prezentacją Wystawcy jako 

potencjalnego pracodawcy dla studenta i umożliwienia mu poznania Firmy/Instytucji po kątem 

polityki rekrutacyjnej. W tym celu w ramach internetowych targów pracy organizowane będą na 

platformie MSTeams lub Zoom, krótkie spotkania tzw. Recruitment Date.  Spotkania odbywać się 

będą w dniu targów czyli 13 kwietnia 2021 r. zgodnie z harmonogramem, jaki Organizator przedstawi 

Wystawcy 8 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. Harmonogram zostanie stworzony w oparciu o zgłoszenia 

studentów do udziału w targach. Każde z zaplanowanych spotkań przewidziane zostało na 15 min. i 

udział maksymalnie 5 Studentów.  Spotkania będą aranżowane przez Wystawcę, który będzie 

zapraszał na spotkania zapisanych studentów, na podstawie listy przekazanej przez Organizatora. 

Student otrzyma mailowe powiadomienie o spotkaniu z potwierdzeniem godziny. Wystawca 

zobowiązany jest podczas spotkania do omówienia schematów rekrutacyjnych, możliwości rozwoju 

w firmie oraz ewentualnego przedstawienia aktualnych ofert pracy, a także symulacji rozmowy 

kwalifikacyjnej. Studenci natomiast będą mogli zaprezentować swoje CV i ewentualnie umówić się 

na spotkanie w sprawie pracy.  

8. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi danych mailowych osoby reprezentującej 

Wystawcę, odpowiedzialnej za prowadzenie spotkania.  

 

 §3 

Sprawy organizacyjne 

 

1. O rozmieszczeniu na stronie targów wpisów prezentacyjnych Wystawców decyduje Organizator. 
 

2. Szczególne formy prezentacji należy uzgodnić z Organizatorem poprzez kontakt mailowy – 

m.mazur@uksw.edu.pl 

 

§ 4 

Promocja targów 

 
1. Organizator przygotuje Katalog Wystawców, który będzie zawierał spis Wystawców z ich logotypami 

oraz danymi teleadresowymi wraz z opisem profilu działalności oraz określonymi kierunkami studiów 

poszukiwanymi w danej branży oraz harmonogram spotkań z Wystawcami podczas trwania Targów. 

Folder zostanie rozesłany do studentów  UKSW w formie email wraz z zaproszeniem do udziału  

w wydarzeniu. 
 

2. Podstawą do wykorzystywania przez Organizatora danych Wystawcy w celach marketingowych jest 

przyjęty formularz zgłoszeniowy. Organizator ma prawo wykorzystać powierzone dane wraz  
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z logotypem oraz fotografiami wykonanymi podczas Targów w celu promocji wydarzenia i jego 

podsumowania oraz umieszczenia ich na wybranych stronach internetowych, plakatach 

poświęconych promocji Targów.  
 

3. Warunkiem umieszczenia informacji o firmie w folderze promocyjnym targów skierowanym  

do studentów UKSW jest dostarczenie drogą elektroniczną wymaganych materiałów, co zostało 

wskazane w §2 ust.3. 
 

 

§ 5 

Odwołanie uczestnictwa przez Wystawcę 

 

1. Wystawca może odwołać udział w Targach. Odwołanie udziału powinno być dostarczone  

do Biura Karier UKSW na piśmie (pocztą elektroniczną na adres m.mazur@uksw.edu.pl) lub osobiście 

w terminie minimum 10 dni przed rozpoczęciem Targów.  
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.  

 

 

 


