KONKURS PRAWA PRACY
REGULAMIN
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu Prawa Pracy (dalej zwany „Konkursem”) jest warszawskie biuro kancelarii
prawnej Gide Loyrette Nouel z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1 zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 69465 pod firmą: Gide Tokarczuk
Grześkowiak Spółka Komandytowa (dalej zwany „Kancelarią Gide”).

2.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów IV i V roku uniwersyteckich studiów prawniczych oraz dla
absolwentów tych uczelni, którzy ukończyli studia prawnicze po 1 stycznia 2015 r. i są zainteresowani
zagadnieniami z zakresu prawa pracy a także posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. W
konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które odbyły już staż w Kancelarii Gide, czy też były związane
z Kancelarią Gide umową o pracę lub umową cywilnoprawną.

2.

ZASADY OGÓLNE KONKURSU

1.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, muszą wysłać swój życiorys pocztą elektroniczną na adres
rekrutacja.warsaw@gide.com, w terminie do 26 marca 2017 r., do godz. 23:59 z dopiskiem w tytule
wiadomości: „konkurs prawa pracy”. Osoby, które spełnią ten warunek są w rozumieniu niniejszego
Regulaminu uczestnikami Konkursu.

2.

Konkurs składa się z dwóch etapów: (i) kazusu konkursowego i (ii) rozmowy kwalifikacyjnej.

3.

Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w terminie od 27 marca 2017 r. do 9 kwietnia 2017 r.

4.

3.1.

Zadaniem uczestników będzie prawidłowe rozwiązanie kazusu przygotowanego przez
prawników z Departamentu Prawa Pracy Kancelarii Gide. Kancelaria Gide prześle
uczestnikom kazus konkursowy pocztą elektroniczną w dniu 27 marca 2017 r. do godz.
12:00.

3.2.

Odpowiedź na kazus konkursowy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
rekrutacja.warsaw@gide.com najpóźniej 9 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. Odpowiedź
należy opracować w języku angielskim.

3.3.

O wynikach pierwszego etapu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną
do dnia 24 kwietnia 2017 r. Ocena tego etapu Konkursu obejmować będzie, poza
umiejętnością merytorycznego rozwiązania problemu prawnego, także umiejętność
prawidłowego formułowania wypowiedzi, jej uporządkowanie, uwzględnienie biznesowych
uwarunkowań zagadnienia, prezentację tekstu.

Drugi etap Konkursu stanowi rozmowa kwalifikacyjna z prawnikami z Departamentu Prawa Pracy.
Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne
do siedziby Kancelarii Gide. Terminy spotkań będą każdorazowo uzgadniane z uczestnikami. W trakcie
drugiego etapu konkursu przedmiotem oceny będzie umiejętność nawiązania kontaktu przez Uczestnika
z innymi osobami, swoboda wypowiedzi, umiejętność budowania zaufania.
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5.

Spośród osób biorących udział w drugim etapie Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy (dalej zwani
„Laureatami”), którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych miesięcznych praktyk w Kancelarii Gide.
Liczbę Laureatów Kancelaria Gide określi w oparciu o wyniki drugiego etapu Konkursu.

6.

Termin rozpoczęcia praktyk nastąpi najpóźniej z dniem 1 września 2017 r., chyba, że Laureat i
Kancelaria Gide wyrażą zgodę na rozpoczęcie praktyk w terminie późniejszym.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Ostateczną decyzję w sprawie wyników Konkursu i poszczególnych jego etapów podejmuje Komisja
Konkursowa.

2.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie wyłącza
dochodzenia przez uczestników roszczeń wynikających z powszechnych przepisów prawa i możliwości
ich dochodzenia przed właściwymi sądami.

3.

Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym kazus konkursowy, przekazane Kancelarii Gide przez
uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą ich przekazania Kancelarii Gide, uczestnik
przenosi na Kancelarię Gide prawo własności egzemplarzy tych materiałów.

4.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest wyłącznie
Kancelaria Gide. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w celu komunikacji z uczestnikami oraz w celu
poinformowania ich o wyniku Konkursu, i nie będą udostępniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 7
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do
poinformowania o rozstrzygnięciu i umożliwienia odbycia praktyk. Przez zgłoszenie Kancelarii Gide
chęci udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Gide jego danych
osobowych zawartych w życiorysie oraz innych materiałach przekazanych Kancelarii Gide w związku z
Konkursem.

5.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

6.

Organizator ma prawo dokonać w każdej chwili zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu,
jednak z poszanowaniem praw nabytych uczestników Konkursu.

7.

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Kancelarii Gide.

KONTAKT

Joanna Jasiewicz - adwokat, associate, joanna.jasiewicz@gide.com
Magdalena Kalinowska - adwokat, associate, magdalena.kalinowska@gide.com
Katarzyna Czujwid – HR&Project Manager, katarzyna.czujwid@gide.com
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