REGULAMIN KONKURSU
Inwestycja w Przyszłość

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu o nazwie „Inwestycja w Przyszłość”, zwanego dalej „Konkursem”, są
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie (00-133) przy al. Jana Pawła II 24,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 9831, oraz Powszechny Zakład
Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, wpisany do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 30211, zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji konkursowej dostępnej pod adresami
www.przyciagamynajlepszych.pl/inwestycja-w-przyszlosc
oraz
https://apps.facebook.com/pzuinwestycja, zwaną dalej „Aplikacją Konkursową”, powiązaną z serwisem facebook.com, zwanym
dalej „Facebookiem” oraz profilem www.facebook.com/pzukariera, zwanym dalej „Grupa PZU
Kariera”. Bieżące informacje nt. Konkursu Organizator publikować będzie w Aplikacji Konkursowej oraz
w treści „Wydarzenia Konkursowego” na https://www.facebook.com/events/125841104754258/
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebooka, ani
z nim związany. Informacje i dane udostępniane w ramach Konkursu są gromadzone przez
Organizatora i nie są udostępniane Facebookowi. Informacje i dane udostępniane w ramach Konkursu
będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
5. Konkurs odbywać się będzie w dniach 8 grudnia 2017 r. – 19 lutego 2018 r., z zastrzeżeniem
§ 6 ust. 4., gdzie data 19 lutego 2018 roku oznacza ceremonię wręczenia nagród laureatom Konkursu,
zwaną dalej „Galą Konkursową”. Data Gali Konkursowej może ulec zmianie, o czym laureaci zostaną
poinformowani mailowo.
6. Celem Konkursu jest promocja Grupy PZU jako pracodawcy poprzez finansowe wsparcie aktywnych
studentów oraz umożliwienie najlepszym kandydatom odbycia praktyk i staży u Organizatora.
7. Tematem przewodnim konkursu jest przygotowanie filmu lub prezentacji, w której uczestnik
zaprezentuje swoją osobę, dotychczasowe osiągnięcia studenckie lub/i pomysł na siebie, zgodnie
z hasłem: „Daj się poznać i pokaż, jaka jest Twoja #najlepszastrona!”
8. Administratorami danych osobowych Uczestników są Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą
w Warszawie (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 9831, oraz Powszechny
Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, wpisany do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 30211. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu
i wyłonienie zwycięzców. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych
i ich poprawiania.
9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja (zwana dalej „Komisją Konkursową”)
w składzie:
1) Katarzyna Szymańska, Doradca. ds. Młodego Talentu;
2) Jakub Błaziak, Doradca ds. Marki Pracodawcy;
3) Olga Piecychna, Koordynator ds. Marki Pracodawcy.
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§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych, uczelni publicznych i niepublicznych
zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs nie jest przeznaczony dla studentów
studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich oraz osób, które w dniu
8 grudnia 2017r. mają więcej niż 26 lat.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się dowodem
osobistym lub paszportem Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadacze ważnej Karty Polaka.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora, ani jego małżonek,,
zstępny, wstępny, rodzeństwo czy osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji
spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być laureaci poprzednich edycji Konkursu. Lista Zwycięzców dostępna
jest w Aplikacji Konkursowej.
5. Zgłoszenia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, nie będą brane pod uwagę.

§ 3. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje się poprzez formularz
https://www.webankieta.pl/ankieta/307542/inwestycja-w-przyszlosc-2017.html, zwany dalej
„Formularzem”. Osoba, która poprawnie wypełni Formularz w terminie określonym w ust. 2, staje się
„Uczestnikiem” Konkursu.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 10:00 w dniu 9 grudnia 2017r. Zgłoszenia wysłane po tym
terminie nie będą uwzględniane.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne i kompletne wypełnienie Formularza, zwane dalej
„Zgłoszeniem”, tj. podanie następujących danych:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. nazwa i adres obecnej uczelni Uczestnika;
c.

adres e-mail Uczestnika;

d. numer telefonu komórkowego Uczestnika;
e. załączenie poziomego zdjęcia Uczestnika w formacie jpg lub png (format 354x200 pikseli lub
wielokrotność w proporcji 16:9);
f.

link do pracy konkursowej (zawartość i forma dowolna) opublikowanej w poniższych
serwisach internetowych umożliwiających prezentowanie treści online oraz ich dalsze
publikowanie (umieszczenie/osadzanie) w ramach innych stron internetowych poprzez tak
zwany „embed code”.: YouTube.com ; Vimeo.com ; Slideshare.com ; Prezi.com .

g. krótki opis filmu – odpowiedź na pytanie: „Jaka jest Twoja #najlepszastrona? i na co planujesz
przeznaczyć otrzymane stypendium?” (do 500 znaków ze spacjami)
4. Każdy Uczestnik, który wysłał uzupełniony Formularz w terminie określonym w § 3 ust. 2, ma prawo
do godziny 10:00 w dniu 13 grudnia 2017r. jednorazowo zaktualizować jego treść, w tym
przesłać aktualizację swojej pracy konkursowej (nowy link). Zmiany treści Zgłoszenia dokonać
może wyłącznie Uczestnik poprzez wysłanie maila z oświadczeniem o zmianie treści Zgłoszenia na adres
konkurs@pzu.pl.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
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6. Konkurs ma charakter indywidualny, tzn. nie ma możliwości zgłoszenia jednej pracy konkursowej
dla dwóch lub więcej osób.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w stosunku
do nadesłanej pracy konkursowej.
8. Praca konkursowa nie może zawierać treści wulgarnych ani powszechnie uznanych za niewłaściwe.
Oceny treści dokonuje Organizator.
9. Praca konkursowa musi zostać stworzona/nagrana w języku polskim w całości lub w jego przeważającej
części (min. 80% czasu utworu lub treści prezentacji).
10. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z:
1)

akceptacją postanowień Regulaminu,

2)

wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie swojego wizerunku
w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację prac konkursowych, zdjęć oraz
materiałów filmowych zebranych podczas Gali Konkursowej w celach związanych
z promocją Konkursu,

3)

oświadczeniem o posiadaniu przez Uczestnika praw autorskich do przesłanych
plików multimedialnych oraz plików wykorzystanych w tych plikach multimedialnych
(w tym logotypów) lub zgody autorów plików multimedialnych oraz plików
wykorzystanych w tych plikach multimedialnych (w tym logotypów) na zgłoszenie tych
plików w ramach udziału w Konkursie,

4)

oświadczeniem Uczestnika, że przesłane pliki nie naruszają przepisów prawa, ani
prawem chronionych praw własności intelektualnej oraz dóbr osób trzecich,

5)

oświadczeniem Uczestnika, że osoby, których wizerunek został wykorzystany w pracy
konkursowej wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz zgłoszenie pracy do
udziału w Konkursie i jej publikację w Aplikacji Konkursowej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy funkcjonowania Zgłoszeń w Aplikacji Konkursowej
wynikłe z awarii Facebooka, serwisów zewnętrznych (YouTube, Vimeo, SlideShare i inne) lub innych
przyczyn od niego niezależnych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub wykluczenia zgłoszenia, gdy praca zawiera
treści uważane powszechnie za wulgarne, niemoralne, propagujące rasizm lub/i budzące obrazę
społeczną jak i osobową lub jest niezgodna z tematem konkursu podanym w § 1. ptk. 7 lub
w przypadku złamania innych zasad określonych niniejszym regulaminem.
13. Zgłoszenia zaakceptowane przez Organizatora zostaną opublikowane w Aplikacji Konkursowej.

§ 4. WYBÓR LAUREATÓW
1. Pięciu laureatów wskażą fani profilu Grupa PZU Kariera w drodze „Głosowania Internatów”:
1) głosownie trwać będzie od momentu publikacji informacji o rozpoczęciu głosowania na profilu
Grupa PZU Kariera w dniu 9 stycznia 2018 r. do 23 stycznia 2018 r. do godziny 12:00 (południe),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. O rozpoczęciu głosowania Organizator poinformuje na stronie
Wydarzenia Konkursowego;
2) głosowanie prowadzone będzie za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej;
3) głosować mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych:
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a) będące użytkownikami zarejestrowanymi na Facebooku, posiadającymi prawdziwy profil
osobowy utworzony zgodnie z regulaminem Facebooka nie później niż 1 października
2017r.,
b) będące obywatelami polskimi lub posiadające Kartę Polaka i przebywające w momencie
głosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) posiadające co najmniej 20 znajomych na Facebooku.
4) głosowanie odbywać się będzie poprzez klikanie przycisku „głosuję” pod wybranym Zgłoszeniem;
5) każdy głosujący może oddać głos na nieograniczoną liczbę Uczestników, przy czym maksymalnie
raz na to samo Zgłoszenie;
6) laureatami Konkursu zostaną autorzy pierwszych pięciu Zgłoszeń, które w momencie zakończenia
głosowania uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem pkt 7;
7) w przypadku równej ilości głosów, o wyższej pozycji w klasyfikacji zadecyduje Komisja
Konkursowa biorąc pod uwagę kryteria określone w § 4 ust. 3;
8) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikacji liczby głosów oraz
anulowania głosów zdobytych w sposób niezgodny z regulaminem Konkursu,
regulaminem Facebooka lub w inny sposób łamiący w ocenie Komisji Konkursowej
zasady sprawiedliwiej konkurencji i rywalizacji. Weryfikacja może zostać dokonana
zarówno w trakcie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu, ale przed oficjalnym
ogłoszeniem laureatów Konkursu;
2. Dwóch kolejnych laureatów (szóstego i siódmego) wskażą Uczestnicy Konkursu w drodze „Głosowania
Uczestników”:
1)

głosownie trwać będzie od momentu publikacji informacji o rozpoczęciu głosowania na profilu
Grupa PZU Kariera w dniu 9 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. do godziny 12:00 (południe),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 4;

2)

głosować mogą wyłącznie Uczestnicy Konkursu;

3)

głosowanie odbywać się będzie poprzez mailowe wskazanie na adres konkurs@pzu.pl dwóch
wybranych Zgłoszeń;

4)

każdy głosujący może oddać głos na dwóch Uczestników, przy czym nie może oddać głosu na
siebie;

5)

laureatami Konkursu zostaną autorzy dwóch Zgłoszeń, które w momencie zakończenia
głosowania uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

6)

w przypadku równej ilości głosów, o wyższej pozycji w klasyfikacji zadecyduje Komisja
Konkursowa biorąc pod uwagę kryteria określone w § 4 ust. 3;

7)

jeśli w gronie zwycięzców Głosowania Uczestników znajdzie się laureat Głosowania Internautów,
zwycięstwo przechodzi automatycznie na autora Zgłoszenia sklasyfikowanego na kolejnym
miejscu w Głosowaniu Uczestników;

8)

Laureaci głosowania Uczestników zostaną ogłoszeni do dnia 30 stycznia 2018 r. za
pośrednictwem profilu Grupa PZU Kariera, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

3. Pięciu kolejnych (od ósmego do dwunastego) laureatów wskaże Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę
następujące kryteria: rozwój, współpraca, odpowiedzialność, klient i wynik (kompetencje
i postawy oczekiwane od pracownika PZU);
1)

Komisja Konkursowa pominie w swoim wyborze laureatów Głosowania Internautów oraz
Głosowania Uczestników;
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2)

Komisja Konkursowa ogłosi swój wybór pięciu laureatów do dnia 2 lutego 2018 r.
za pośrednictwem profilu Grupa PZU Kariera, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby laureatów Konkursu;

§ 5. NAGRODY
1. Pięciu laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową, pięciu laureatów wyłonionych w drodze
Głosowania Internautów oraz dwóch laureatów wyłonionych w drodze Głosowania Uczestników
otrzyma:
1) stypendium rozwojowe o wartości 5 000 zł (przelew bankowy);
2) Priorytet rekrutacyjny na praktyki i staże u Organizatora;
3) nagrodę pieniężną w wysokości 555 zł na poczet 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych.
2. O miejscu i terminie Gali Konkursowej laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora nie później
niż 7 dni przed jej terminem.
3. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zostanie potrącona przez Organizatora przed
wydaniem nagród i odprowadzona do urzędu skarbowego właściwego dla Organizatora na poczet 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o podatku dochodowym dla osób fizycznych (Dz.U. tj. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
4. Organizator Konkursu zrealizuje wypłatę zgodnie z procedurą rozliczania nagród w konkursach PZU SA
i PZU Życie SA.
5. Priorytet rekrutacyjny na praktyki i staże u Organizatora polega na przekazaniu aplikacji
laureata do bezpośredniego przełożonego na wybraną ofertę praktyki lub stażu z grona ofert
dostępnych na: pzu.pl/kariera w latach 2018-2019. W zależności od przebiegu procesu rekrutacji,
dalszym etapem rekrutacji mogą być: spotkanie z bezpośrednim opiekunem, zadanie praktyczne, case
study lub testy umiejętności analitycznych. Priorytet rekrutacyjny, o którym mowa ust. 1 pkt 3, nie
gwarantuje pozytywnego wyniku procesu rekrutacji do programu praktyk i staży u Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o laureatach (w tym o: imionach,
nazwiskach, miastach, uczelniach) na Stronie Internetowej oraz w jego drukowanych materiałach
promocyjnych, na co Uczestnicy– przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Organizatora oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu Konkursu z ważnych przyczyn, o czym powiadomi
na profilu Grupa PZU Kariera oraz w treści Wydarzenia Konkursowego.
4. Organizator może zmienić harmonogram Konkursu poprzez opóźnienie startu głosowania lub
przedłużenie terminu głosowania bądź ogłoszenia wyników Konkursu w przypadku niezależnych od
niego problemów technicznych, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
Informację o zmianie terminów Organizator zamieści na profilu Grupa PZU Kariera.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie
w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zmianie regulaminu lub harmonogramu.
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