
REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO’ 2017 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin dotyczy organizacji Giełdy Pracodawców Uczelni Łazarskiego 2017. 

2. Organizatorem Giełdy jest Dział Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego, zwany dalej Organizatorem.  

3. Termin Giełdy ustala się na 24 października 2017 r.  

4. Miejsce Giełdy: Kampus Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, zwany dalej 
Uczelnią Łazarskiego.  

5. Określa się godziny trwania Giełdy:  

1) dla Wystawców: 8.30 – 15.30  

2) dla Odwiedzających: 9.30 – 15.00  

6. Przepisy niniejszego Regulaminu odnoszą się do podmiotu gospodarczego, instytucji państwowej lub 
innych organizacji zwanych dalej Wystawcą, który zgodnie z warunkami określonymi  w Regulaminie 
weźmie udział w Giełdzie.  

7. Zakres tematyczny imprezy obejmuje przekazanie przez Wystawców osobom szukającym pracy, 
praktyki czy stażu informacji o wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydatów, procedurach 
rekrutacyjnych, możliwych ścieżkach kariery czy perspektywach zatrudnienia.  

8. Udział Wystawców w Giełdzie na warunkach zawartych w § 2 , ust. 1. niniejszego Regulaminu jest 
bezpłatny dla Wystawcy.  

9. Ilość miejsc jest ograniczona. O zaakceptowaniu zgłoszenia będzie decydował przedstawiciel 
Organizatora po zapoznaniu się z ofertą podmiotu zgłaszającego uczestnictwo w Giełdzie 
(pierwszeństwo będą miały firmy posiadające ofertę skierowaną do studentów anglojęzycznych). 

 

Rozdział II 

Oferta 

§2 

1. W ramach udziału Organizator oferuje stoisko wystawiennicze o wymiarach 1,5m X 2m , a także:  

1) ladę informacyjną,  
2) nazwę firmy na fryzie,  



3) oświetlenie,  
4) 2 krzesła,  
5) dostęp do zasilania elektrycznego,  
6) bezprzewodowy dostęp do Internetu. 
 

2. W ramach udziału Wystawca może także uczestniczyć w Giełdzie z wykorzystaniem własnej 
konstrukcji wystawienniczej (nie może przekraczać 6m2). W ramach tej formy udziału Organizator 
oferuje:  

1) dostęp do zasilania elektrycznego,  
2) bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

 
 

Rozdział III 

Warunki uczestnictwa 

§4 

1. W Giełdzie mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym 
imprezy. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Giełdzie jest akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 
a następnie:  
 

1) złożenie zamówienia według następującej procedury:  

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego z zaznaczeniem odpowiednich opcji; 
 
b) przesłanie zeskanowanego zgłoszenia uczestnictwa e-mailem na adres:  
kariera@lazarski.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r.;  
 
c) otrzymanie potwierdzenia zaakceptowania Wystawcy ze strony Organizatora; potwierdzenie 
przekazane zostanie najpóźniej w dn. 27 września 2017r.; 
 
d) przesłanie lub dostarczenie podpisanego i podstemplowanego oryginału formularza 
zgłoszeniowego na adres: Dział Praktyk i Karier, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43,  
02-662 Warszawa, w terminie do dnia 2 października 2017 r. 
 

2) przesłanie pliku tekstowego z informacją o Wystawcy do zamieszczenia na stronie internetowej 
www.lazarski.pl w zakładce Dział Praktyk i Karier (do 1000 znaków tekstu ciągłego + stopka 
teleadresowa) na adres kariera@lazarski.edu.pl, w terminie do 2 października 2017 r. 

 
 

3) przesłanie logo w formacie .jpg oraz .ai, .cdr, .tiff (czcionki zamienione na krzywe oraz podgląd 
w .pdf) na adres kariera@lazarski.edu.pl., w terminie do 2 października 2017 r. 

 
3. Organizator Giełdy może odmówić przyjęcia zgłoszenia Wystawcy bez podania przyczyny. W takim 
przypadku Organizator e-mailowo powiadamia o tym podmiot przesyłający Zgłoszenie.  
 



4. Ewentualna rezygnacja Wystawcy z udziału w Giełdzie powinna nastąpić nie później 
niż do 28 września 2017 r. w formie pisemnej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: 
kariera@lazarski.edu.pl. 

5. Rezygnacja z udziału w Giełdzie po 28 września 2017 r. lub niestawiennictwo Wystawcy w dniu Giełdy 
będzie skutkować nałożeniem kary umownej w kwocie: 

a) 500 pln – w przypadku zamówienia stoiska wystawienniczego  

b) 250 pln – w przypadku zamówienia udziału z własną konstrukcją wystawienniczą 

 

Rozdział IV 

Stoiska wystawiennicze 

§5 

1. O lokalizacji stoiska Wystawcy decyduje Organizator. O przydzielonej lokalizacji stoiska  
Organizator poinformuje Wystawcę nie wcześniej niż tydzień przed planowanym terminem Giełdy.  
 
2. Stoiska zlokalizowane będą na terenie Uczelni, w holu na parterze, począwszy od sektora A. 
 
3. Transport materiałów leży po stronie Wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za transport oraz za ewentualne straty poniesione w związku z nieprawidłowym transportem.  
 
4. Stoisko przeznaczone jest jedynie dla Wystawcy, który zgłosił udział w Giełdzie.  
 

 
Rozdział V 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność 

§6 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych  
wypadków, ani za uszkodzenia materiałów na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania Giełdy.  
 
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wyrządzone umyślnie lub powstałe  
na skutek rażącego błędu, zaniedbania lub lekkomyślności Wystawcy, osoby zwiedzającej oraz za szkody 
spowodowane siłą wyższą.  
 
3. Wystawca jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego, 
z jego przeznaczeniem, użytkowaniem stoiska, pomieszczeń Uczelni Łazarskiego oraz urządzeń 
technicznych.  
 
4. Zaleca się Wystawcom wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej  
z uczestnictwa w Giełdzie, jak również ubezpieczenie materiałów targowych.  
 
5. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych  
zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.  

 



Rozdział VI 

Sprawy porządkowe 

§7 

1. Do wejścia na teren Giełdy w okresie jej przygotowania, trwania i likwidacji, Wystawców upoważnia 
identyfikator wydany przez Organizatora.  
 
2. Przed rozpoczęciem Giełdy Wystawca powinien zgłosić się do Organizatora Giełdy w celu rejestracji, 
odbioru identyfikatora, złożenia podpisu na liście Wystawców oraz przekazania stoiska.  
 
3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia obsługi stoiska nie później niż 30 minut przed terminem  
określonym w § 1 ust 5 pkt 2.  
 
4. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania w wyznaczonym stoisku w godzinach trwania 
Giełdy.  
 
5. Zdanie stoiska Organizatorowi nastąpi w godz. 15.00 – 15.30 w dniu trwania Giełdy lub w innym czasie 
uzgodnionym z Organizatorem.  
 
6. Materiały wystawiennicze nie mogą blokować ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych 
i urządzeń przeciwpożarowych.  
 
7. Palenie tytoniu wewnątrz gmachu Uczelni Łazarskiego jest zabronione.  

8. Wystawca na swoim stoisku, jak i na całym terenie Giełdy, zobowiązany jest do przestrzegania  
przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych oraz wewnętrznych przepisów  
obowiązujących w Uczelni Łazarskiego.  
 
9. Parking na terenie Uczelni Łazarskiego jest bezpłatny. Parkowanie przez Wystawców będzie możliwie 
w strefie wskazanej przez Organizatora.  
 

Rozdział VII 

Dystrybucja materiałów reklamowych 

§8 

1. Materiały reklamowe mogą być rozdawane przez Wystawcę w obrębie przydzielonego stoiska.  

2. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez 
zgody Organizatora.  

3. Wystawca nie może organizować sprzedaży w czasie trwania Giełdy.  

 

 

 



Rozdział VIII 

Odwołanie Giełdy 

§9 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Giełdy w przypadku zgłoszenia się mniej niż  
15 wystawców. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego.  
 
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
 
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla Organizatora.  
 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2017 r. 
 

 

 


