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Regulamin konkursu 
„Wiesz jak? Wygraj płatny staż!"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Wiesz jak? Wygraj płatny staż!”, zwanego dalej „Konkursem” jest 
firma Eactive z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676, zwana dalej 
„Organizatorem”.

1.2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która posiada ważną legitymację studencką a tym samym 
status studenta w Polsce.

1.3. Konkurs trwa od 23.11.2017 do 21.01.2018 do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. 

1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Zasady ogólne Konkursu

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie pracy konkursowej w formie krótkiego video lub 
grafiki/kolarzu, która będzie odpowiedzią na pytanie „#cowieszjak”?

2.2. Pracę konkursową wraz z danymi: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, należy 
wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.eactive.pl.

2.3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

2.4. Zwycięzcę konkursu wyłania Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora.

2.5 Organizator wyłoni od jednego do trzech zwycięzców.

2.6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Nadesłane prace ocenia Organizator według następujących kryteriów:

Ogólne kryteria:

- kreatywność, pomysłowość podejścia do zadanego tematu,

- ciekawe i oryginalne ujęcie tematu,

Szczegółowe kryteria w zależności od wybranej formy pracy konkursowej:

- w przypadku filmu - długość video (maks. 1 minuta); link do nagrania należy umieścić w 
wyznaczonym miejscu w formularzu zgłoszeniowym

- w przypadku grafiki lub kolarzu - jakość (min. 200 dpi). 

2.7. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw 
autorskich osób trzecich.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która nie spełnia wymagań  
regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za 
wulgarne i obraźliwe.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli liczba zgłoszeń będzie
mniejsza niż trzydzieści lub w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych.
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2.10. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez 
Organizatora.

2. 11. Osoby, które pozytywnie przeszły pierwszy etap konkursu przechodzą do etapu drugiego, 
którym jest rozmowa kwalifikacyjna. 

Ważne terminy:

23.11.2017  Rozpoczęcie Konkursu, równoznaczne z możliwością wysyłania pracy,

21.01.2018  Ostatni dzień wysyłania materiału konkursowego,

29.01.2018  Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie Organizatora www.eactive.pl oraz na 
wydarzeniu na Facebooku. 

3. Zasady ogólne stażu

3.1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu (o 
wartości 2400,00 zł) w jednym wybranym dziale: pozycjonowania, reklam Google, content 
marketingu lub analityki internetowej. 

3.2. Staż będzie można odbyć między lutym a czerwcem 2018 roku. 

3.3. Staż może odbywać się na dwa sposoby:

- w siedzibie firmy Organizatora (wymagana dyspozycyjność - minimum 20 godzin tygodniowo),

- zdalnie (zadania do wykonania będą wysyłane drogą elektroniczną).

3.4. Forma odbycia stażu zostanie uzgodniona ze zwycięzcą Konkursu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w regulaminie.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników Konkursu.

4.3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 
dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.).

4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac wraz z imieniem i nazwiskiem.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 
tego wymagały okoliczności od niego niezależne.

4.6. W przypadku zmiany regulaminu, Organizator prześle informację o tym, że nastąpiła zmiana.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź 
przedłużenia go, bez podania powodu.

4.8. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.

4.9. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.eactive.pl.
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