REGULAMIN KONKURSU O PRAKTYKĘ W HOME.PL
§1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany: Regulaminem) określa organizację, warunki udziału i
przebieg Konkursu o praktykę w home.pl (zwanego: Konkursem),

2.

Organizatorem Konkursu jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej
4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP: 852-21-03-252,
REGON: 811158242 (zwana: Organizatorem).

3.

Za rozliczenie wyników Konkursu, w tym podatkowe rozliczenie Konkursu, dostarczenie nagród
oraz za prawidłowy przebieg Konkursu w oparciu o niniejszy Regulamin odpowiada Organizator.

4.

Zasady Konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie.

5.

Organizator uprawniony jest do:
a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu,
b) przyznawania nagród,
c) dokonania oceny zadań konkursowych wykonanych przez Uczestników w ramach Konkursu,

6. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora jest wyłącznie uprawniona do oceny
wykonanych zadań konkursowych przez Uczestnika w ramach I Etapu Konkursu oraz oceny
rozmowy kwalifikacyjnej i/lub realizacji zadania grupowego przez Uczestnika w ramach II Etapu
Konkursu.
7.

Organizator lub Komisja Konkursowa uprawnieni są do:
a) wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku:
• gdy Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu, lub
• gdy Uczestnik nie spełni warunków udziału w Konkursie określonych w
Regulaminie, lub
• gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie w sytuacji opisanej w § 6
pkt 9 poniżej, lub
• gdy Uczestnik jest osobą wskazaną w § 2 pkt 2 poniżej, lub
• gdy Uczestnik nie wykona obowiązku wskazanego w § 2 pkt 3 lit d) poniżej,
lub
• wskazanym w § 3 pkt 10 poniżej.

8. O wykluczeniu Uczestnika z Konkursu Organizator informuje Uczestnika w trybie wiadomości email na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit a)
poniżej. Zadanie konkursowe wykonane i zgłoszone do Konkursu przez wykluczonych
Uczestników z Konkursu nie podlegają ocenie przez Komisję Konkursową.

§2 Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz
b) posiadają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, oraz
c) na dzień 1 lipca 2019 roku ukończą 18 lat, jednakże nie ukończą 30 lat, oraz
d) na dzień 1 lipca 2019 roku będą posiadać status absolwenta szkoły wyższej (uczelnia
akademicka lub uczelnia zawodowa) lub absolwenta liceum ogólnokształcącego, technikum,
branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. Przez pracowników Organizatora
rozumie się osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o pracę, osoby
współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) rejestracja poprzez wypełnienie i wysłanie w terminie od 20 maja 2019 roku do godz. 00 do
02 czerwca 2019 roku do godz. 24.00 formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
www.welcome.home.pl w zakładce Praca w home, w tym wybór profilu Praktyki i działu
struktury organizacyjnej Organizatora w jakim będzie odbywana Praktyka spośród
wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, oraz
b) przedstawienie Organizatorowi w dniu 1 lipca 2019 roku dyplomu ukończenia szkół
opisanych w pkt 1 lit. d) powyżej, oraz
c) zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika w dniu
wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz
d) wykonanie i zgłoszenie zadania konkursowego na zasadach i warunkach opisanych w
Regulaminie, oraz
e) wyrażenie w dniu wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w lit.
a) powyżej, zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zawartych w
formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora, a także powierzenie ich przetwarzania
podmiotom trzecim w celach koniecznych do przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia
jego wyników, rozliczenia Konkursu, w tym podatkowego, przekazania nagród, odbycia
Praktyki, oraz
f)

wyrażenie w dniu wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w lit.
a) powyżej, zgody na przesyłanie przez Organizatora wszelkich informacji dotyczących
Konkursu lub Praktyki w trybie wiadomości sms, pisemnie, w trybie wiadomości
elektronicznej, telefonicznie na adresy lub numery telefoniczne podane w formularzu
zgłoszeniowym, oraz

g) wyrażenie w dniu wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w lit.
a) powyżej, zgody na upublicznienie wizerunku, nazwiska i imienia Uczestnika w związku z

ogłoszeniem wyników Konkursu, wydarzeniami mającymi miejsce w trakcie trwania
Konkursu lub Praktyki, artykułami i przekazami telewizyjnymi oraz informacjami
zamieszczanymi na stronach internetowych o Konkursie lub Praktyki, a, w szczególności na
stronach welcome.home.pl, blog.home.pl, social media home.pl, na facebook, twitter,
instagram, snapchat, w HomeTV oraz na wewnętrznym intranecie (homer).
§3 Organizacja i przebieg Konkursu
1.

Okres trwania Konkursu obejmuje okres od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.

2.

Ogłoszenie Konkursu nastąpi 20 maja 2019 roku na stronie www.welcome.home.pl.

3.

Konkurs składa się z dwóch Etapów.

4.

Komisja Konkursowa do dnia 3 czerwca 2019 roku do godz. 24.00 dokonuje wstępnej
weryfikacji w celu ustalenia czy Uczestnicy spełnili warunki określone w § 2 pkt 1 i pkt 2 oraz
pkt 3 powyżej.

5.

W ramach I Etapu Konkursu Komisja Konkursowa od dnia 3 czerwca 2019 roku przesyłać będzie
do Uczestników, co do których wstępna weryfikacja wykazała spełnienie warunków wskazanych
w pkt 4 powyżej, na adres email podany przez nich w formularzu zgłoszeniowym, o którym
mowa w § 2 pkt 3 lit a) powyżej, wiadomość elektroniczną zawierającą jedno zadanie
konkursowe.

6.

W ramach I Etapu Konkursu każdy Uczestnik w terminie do dnia 9 czerwca 2019 roku do godz.
24:00 musi rozwiązać i przesłać na adres email: karolina.kowal@home.net.pl zadanie
konkursowe, które otrzymał od Organizatora w sposób wskazany w pkt 5 powyżej.

7.

Do II Etapu Konkursu Uczestników kwalifikuje Komisja Konkursowa złożona z osób
wyznaczonych przez Organizatora, która dokonuje wyboru Uczestników na podstawie ocen
wykonanych zadań konkursowych oraz treści życiorysu zawartego w formularzu zgłoszeniowym.
Kryteriami oceny branymi pod uwagę przez Komisję będą: innowacyjność, kreatywność,
użyteczność zaproponowanego rozwiązania.

8.

O zakwalifikowaniu do II Etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 11
czerwca 2019 roku do godz. 24.00 w trybie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie na
adresy lub numery telefoniczne podane w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt
3 lit a) powyżej.

9.

II Etap Konkursu polega na przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową rozmów
kwalifikacyjnych i/lub zadań grupowych w siedzibie Organizatora w terminie wskazanym przez
Organizatora, przypadającym w okresie od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 21 czerwca 2019
roku. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana Uczestnikowi w trybie
wiadomości elektronicznej lub telefonicznie na adresy lub numery telefoniczne podane w
formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit a) powyżej.

10. Uczestnik, który nie stawi się na rozmowę kwalifikacyjną/zadanie grupowe we wskazanym przez
Organizatora terminie może zostać wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.
11. Spośród Uczestników biorących udział w II Etapie Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 10
zwycięzców, (zwanych: Laureatami). Kryteria brane pod uwagę podczas tego etapu to:
dotychczasowe doświadczenie, umiejętności, przydatność i kompetencje w zakresie zadań
wykonywanych przez objęte Konkursem działy struktury organizacyjnej Organizatora, otwartość
w myśleniu i działaniu, motywacja do podjęcia Praktyki, potencjał rozwoju umiejętności,
optymizm i pozytywne podejście do ludzi i pracy.
12. W zależności od wyników rozmowy kwalifikacyjnej/zadania grupowego Organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany wybranego przez Uczestnika profilu Praktyki i działu jego odbycia w
przypadku, gdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej/zadania grupowego okaże się, iż Uczestnik
posiada
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i
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w
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zadań

wykonywanych w ramach innego działu struktury organizacyjnej Organizatora niż wybrany w
formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. a) powyżej.
13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 roku do godz. 24.00 w trybie
wiadomości elektronicznej wysłanej do Laureatów na adres email podany przez nich w
formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. a) powyżej.
§4 Nagrody
1.

Laureaci otrzymają nagrodę w postaci możliwości odbycia u Organizatora w okresie od 1 lipca
2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku płatnej Praktyki (zwanego: Praktyka) w dziale struktury
organizacyjnej Organizatora wybranym przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym, o którym
mowa w § 2 pkt 3 lit. a) powyżej, albo wybranym przez Organizatora w przypadku opisanym w §
3 pkt 12 powyżej.

2.

W trakcie Praktyki każdy z Uczestników będzie miał swojego opiekuna lub opiekunów.

3.

Podczas trwania Praktyki dla Uczestników będą organizowane szkolenia z zakresu tematyki
odbywanego Praktyki oraz szkolenia związane z funkcjonowaniem firmy Organizatora.

4.

Podczas trwania Praktyki Uczestnicy będą wykonywać zadania przygotowane dla nich przez
opiekunów oraz wspólnie – z pozostałymi Praktykantami – realizować wspólny projekt, który
potem zaprezentują przed opiekunami lub Zarządem Organizatora.

5.

W trakcie Praktyki każdy z Uczestników będzie zatrudniony w oparciu o umowę o praktykę
absolwencką.

6.

Uczestnik odbywa Praktykę w siedzibie Organizatora przez 6 godzin w każdym dniu
przypadającym od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

7.

Z tytułu Praktyki każdy Laureat za cały okres trwania Praktyki otrzyma wynagrodzenie w kwocie
1000 (jeden tysiąc) złotych brutto. Wynagrodzenie wskazane w zdaniu pierwszym zostanie
wypłacone każdemu Laureatowi w ten sposób, iż kwota 500 (pięćset) złotych brutto zostanie
uiszczona do dnia 10 sierpnia 2019 roku, a następnie kwota 500 (pięćset) złotych brutto zostanie

uiszczona do dnia 10 września 2019 roku. Wynagrodzenie wskazane w zdaniu pierwszym
zostanie wypłacone każdemu Laureatowi przelewem na rachunek bankowy podany przez niego
przy zawieraniu umowy. Kwoty stanowiące równowartość zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych oraz składki do ZUS zostaną odprowadzone przez Organizatora do właściwego
urzędu skarbowego i ZUS.
8.

Przyznawane w Konkursie nagrody wskazane w pkt 1 powyżej, nie podlegają zamianie na ich
równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.
§5 Reklamacje

1.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje uprawnienie do składania reklamacji w zakresie czynności
podjętych przez Organizatora lub Komisję Konkursową w ramach Konkursu w sposób niezgodny
z zapisami Regulaminu.

2.

Reklamacje Uczestnik Konkursu może złożyć pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w
§
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w

trybie

wiadomości

elektronicznej

na

adres

email:

karolina.kowal@home.net.pl.
3.

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko), jak również opis
podstaw i przyczyn reklamacji.

4.

W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt 3 powyżej, Uczestnik
Konkursu zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji w trybie elektronicznym na
adres email podany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. a) powyżej.
Uzupełnienie reklamacji następuje pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w § 1 pkt 2
powyżej, lub w trybie wiadomości elektronicznej na adres email: karolina.kowal@home.net.pl.

5.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Okresu
uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku
konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej
reklamacji.

6.

Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi Konkursu na
adres email podany przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w
§ 2 pkt 3 lit. a) powyżej.
§6 Postanowienia końcowe

1.

Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i
uzupełniania, a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, w tym cofnięcia
zgody.

2.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następować będzie zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami

prawa polskiego w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności ustawy z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
3.

Regulamin oraz wszystkie postanowienia i informacje Organizatora istotne dla organizacji i
przebiegu Konkursu, ogłasza się na stronie internetowej https://home.pl/regulaminy Z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie wszelkie informacje i
oświadczenia Organizatora skierowane wyłącznie do danego Uczestnika Konkursu będą
przesyłane na adres email podany przez Uczestnika Konkursu podany w formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. a) powyżej.

4.

Organizator i Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianie
swoich danych, w szczególności danych adresowych koniecznych do przesłania informacji i
oświadczeń związanych z Konkursem i przekazania nagród.

5.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu.

7.

Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie https://home.pl/regulaminy. Ponadto
informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Uczestnikom w formie wiadomości e-mail
na adres podany przez nich w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. a)
powyżej. Z treścią zmian Uczestnik po otrzymaniu informacji może się zapoznać na stronie
https://home.pl/regulaminy.

8.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich opublikowania na stronie
https://home.pl/regulaminy.

9.

Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu jest uprawniony w terminie
wskazanym w pkt 8 powyżej, do rezygnacji z udziału w Konkursie o czym informuje
Organizatora

w

trybie

wiadomości

e-mail

przesłanej

na

adres

email:

karolina.kowal@home.net.pl. Nie dotyczy to zmiany Regulaminu polegającej na wydłużeniu o
okres nie przekraczający 14 dni roboczych terminów trwania i przyjmowania zgłoszeń lub
terminów trwania rozmów kwalifikacyjnych lub terminu ogłoszenia wyników Konkursu.
Przyjmuje się, iż Uczestnik, który nie złożył oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie w
sposób i w terminie wskazanym w zdaniach poprzednich wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

