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Regulamin udziału w XXIX Wirtualnych Targach Pracy organizowanych w dniu 21 października 2020 

roku przez Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

1. Organizatorem XXIX Targów Pracy jest Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, dalej zwane Organizatorem. 

2. XXIX edycja Targów Pracy organizowana jest z wykorzystaniem narzędzi on line, w tym 

platformy Jobteaser. 

3. Nazwa XXIX edycji Targów Pracy, z uwagi na formę realizacji zostaje rozszerzona i przyjmuje 

brzmienie „Wirtualne Targi Pracy”. 

4. Udział firm w Wirtualnych Targach Pracy jest odpłatny. 

5. Udział firm w Wirtualnych Targach Pracy obejmuje: 

a. dostęp do zewnętrznego narzędzia, w którym będą realizowane XXIX Wirtualne Targi 

Pracy, 

b. udostępnienie jednego streamu/wirtualnego stoiska dla przedstawiciela firmy 

(właściciel streamu), 

c. umieszczenie logo firmy na materiałach promocyjnych wydarzenia (w formie 

elektronicznej) oraz stronie internetowej wydarzenia, 

d. promocję ofert pracy, staży, praktyk Firm na: 

− stronie wydarzenia (platforma Jobteaser), 

− w social mediach, zgodnie z harmonogramem komunikacji wydarzenia. 

e. gwarantowane uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących np. konkursy, webinary, 

dyskusje na kanale ogólnym wydarzenia, 

f. wizytówkę w Katalogu Pracodawców – biuletynie targowym (publikacja w wersji 

elektronicznej), 

g. 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Profilu Firmy w ramach platformy Jobteaser.   

Okres dostępu: 21.10.2020 – 30.01.2021. Po tym czasie istnieje możliwość 

przedłużenia dostępu z Profilu Firmy, zgodnie z cennikiem Centrum Współpracy 

z  Biznesem. Informację z deklaracją przedłużenia usługi proszę wysłać e-mail na adres 

lukasz.straczek@ue.wroc.pl. W przypadku braku deklaracji przedłużenia usługi, 

zostanie ona wyłączona w dniu 01.02 2021 r., 

h. możliwość zorganizowania w okresie od 22.10.2020 do 30.03.2021 r., 1-dniowego 

standu (EB day) o wymiarze 2m x 2,5m w wybranym przez firmę terminie (na terenie 

kampusu UE).  

6. Zgłoszenia do udziału w Wirtualnych Targach Pracy przyjmowane są za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się na stronie Centrum 

Współpracy z Biznesem. Link do formularza: https://bit.ly/2ypseza  

7. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2020 r. 
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8. Warunkiem uczestnictwa w Wirtualnych Targach Pracy jest:  

a. przesłanie zgłoszenia za pomocą  elektronicznego formularza (zgodnie z pkt6 

Regulaminu), 

b. zobowiązanie terminowej realizacji płatności w wysokości 800 zł netto + 23% VAT 

(słownie: osiemset złotych netto + 23% VAT) na konto Uczelni (nr konta podany jest  

w formularzu zgłoszeniowym) z dopiskiem XXIX Targi Pracy, w terminie 14 dni od 

wydarzenia lub innym ustalonym indywidualnie z Firmą (w przypadku, gdy Firma 

otrzymała zniżkę na udział w Targach Pracy, kwotę wskazaną w pkt7b pomniejsza się 

o wysokość zniżki). 

9. Wystawca jest zobowiązany do:  

a. przesłania zgłoszenia Firmy w charakterze wystawcy w terminie do 14 września 2020 

r. za pomocą elektronicznego formularza, o którym mowa w pkt5 Regulaminu, 

b. zamieszczenia materiałów reklamowych (zgodnie z załącznikiem otrzymanym  

w e-mailu potwierdzającym udział w wydarzeniu) w dedykowanym folderze, do 

którego dostęp Firma otrzymuje po zgłoszeniu się na Targi (link do folderu zostanie 

przesłany drogą mailową na adres wskazanej osoby do kontaktu) w terminie do 21 

września 2020 r. Istnieje możliwość dosłania materiału do 05 października 2020 r., 

jednak organizator nie gwarantuje, że zostaną one wykorzystane do stworzenia 

wirtualnego stoiska, 

c. utworzenia Profilu Firmy na platformie Jobteaser, najpóźniej na dwa dni przed 

wydarzeniem, 

d. obecności przedstawiciela/przedstawicieli na czacie/skypie, którego właścicielem jest 

firma w godzinach od 10:30 – 14:30 poprzez wideoczat. 

10. Organizator jest zobowiązany do: 

a. zapewnienia infrastruktury technicznej umożliwiającej organizację Wirtualnych 

Targów Pracy, z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia oraz platformy Jobteaser, 

b. udostępnienia hasła i loginu do stoiska dla przedstawiciela/i firmy na wskazany przez 

firmę adres e-mail, na dzień przed wydarzeniem, 

c. umożliwienia sprawdzenia funkcjonalności stoiska przez firmę przed realizacją 

wydarzenia,  

d. zapewnienia dostępu do platformy w dniu wydarzenia: 

− dla przedstawiciela firmy: 9:00 – 15.30 

− dla odwiedzających: 10.00 – 15.00.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

12. Wystawca traci prawo do udziału w Targach z powodu nie przestrzegania Regulaminu 

Wirtualnych Targów Pracy. 

13. Szczegółowych informacji udzielają: 

a. Paweł Nowak; e-mail: pawel.nowak@ue.wroc.pl 

b. Łukasz Strączek: tel. 664 95 70 13,  e-mail: lukasz.straczek@ue.wroc.pl 


