Regulamin rekrutacji i udziału w „Targach Pracy AGH 2019 – edycja jesienna”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem rekrutacji i udziału w Targach Pracy Akademii Górniczo – Hutniczej, zwanych dalej
„Targami” jest Prezydent Miasta Tarnowa.
Obsługę administracyjno - organizacyjną procesu rekrutacji i organizatorem wyjazdu na Targi jest
Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.
Targi, o których mowa w ust. 1, odbędą się w dniu 7 listopada 2019 r. w Krakowie.
§2
UCZESTNICY
Do procesu rekrutacji mogą przystąpić firmy z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
których siedzibą oraz miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest miasto Tarnów.
Proces rekrutacji obejmuje firmy, które prowadzą działalność w następujących branżach:
1) Automatyka/Robotyka/Mechatronika;
2) Technologie informacyjne i komunikacyjne;
3) Elektrotechnika i przemysł maszynowy;
4) Informatyka;
5) Chemia;
6) Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych.
Rekrutacja rozpocznie się w dniu 1 października 2019 r. i potrwa do dnia 10 października 2019 r.
Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji jest przesłanie do Wydziału Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa następujących dokumentów:
1) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu;
3) formularza oferty zatrudnienia na stanowiska, które firma jako potencjalny wystawca
chciałaby promować w trakcie Targów, stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego
Regulaminu;
4) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego
Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.pawlowski@umt.tarnow.pl
§3
ZASADY REKRUTACJI
Udział w targach jest bezpłatny.
W Targach może wziąć udział przedsiębiorca, który na dzień przystąpienia do procesu rekrutacji
wyrazi zgodę na przyznanie mu pomocy de minimis, w kwocie odpowiadającej kosztom
uczestnictwa jednego przedsiębiorcy w tym wydarzeniu oraz zadeklaruje, że wysokość uzyskanej
pomocy de minimis w danym roku oraz poprzedzających go dwóch latach, nie przekracza kwoty
200 000 Euro.
O przyjęciu do projektu uczestników decyduje ocena formalna oferty zatrudnienia, przesłana
przez firmę aplikującą do udziału w Targach.
Oceny formalnej dokonuje Zespół w składzie:
1) Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego;
2) Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego;
3) Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Gospodarczego.
Do udziału w Targach zakwalifikowanych zostanie 5 (słownie: pięć) firm, których oferta
zatrudnienia uzyska najwyższą ocenę formalną członków Zespołu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach Pracy AGH przez firmę wyselekcjonowaną
w procesie rekrutacji, jej miejsce zajmuje kolejna firma, która została najwyżej oceniona przez
Zespół dokonujący oceny formalnej.
Ocena formalna dokonana przez Zespół nie podlega upublicznieniu.

8. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną oraz
telefonicznie.
9. Lista z wynikami rekrutacji zostanie opublikowana również na stronie www.tarnow.pl oraz
oficjalnym Fanpage Wydziału Rozwoju Gospodarczego „Biznes w Tarnowie”:
https://www.facebook.com/tarnow.biznes/
§4
ZAKRES WSPRACIA W RAMACH TARGÓW
Organizator wyjazdu na Targi zobowiązuje się do:
1) zorganizowania wyjazdu na Targi dla 1-2 przedstawicieli przedsiębiorcy, wyłonionego
w procesie rekrutacji;
2) przygotowania wspólnego stoiska wystawienniczego o powierzchni 8 m2 w budynku głównym
AGH, wyposażonego w energię elektryczną oraz dostęp do sieci WIFI (paw. A-0), do dyspozycji
przedsiębiorców;
3) zamieszczenia logotypu przedsiębiorcy na stronie www.targi.agh.edu.pl/edycja-jesienna przez
okres dwóch lat;
4) zamieszczenia informacji o przedsiębiorcy, który uczestniczył w Targach na stronie
www.targi.agh.edu.pl/edycja-jesienna przez okres dwóch lat;
5) umożliwienia przedsiębiorcy przeprowadzenia prezentacji w Auli AGH w trakcie trwania Targów
(prezentacja nie może trwać dłużej niż 10 minut);
6) zamieszczenia na stronach standardowych katalogu, informacji o prowadzonej przez
przedsiębiorcę rekrutacji i ofercie zatrudnienia (jedna strona standardowa);
7) promocji przedsiębiorcy (strona Centrum Karier, strona Targów Pracy AGH, Facebook, plakaty
na terenie AGH i innych krakowskich uczelni, na terenie Krakowa);
8) przesłania do studentów i absolwentów AGH informacji o Targach i Wystawcach;
9) zapewnienia bezpłatnego poczęstunku oraz obiadu dla przedstawicieli przedsiębiorcy;
10) zapewnienia opieki nad odzieżą i materiałami umieszczonymi w szatni, oddanej do wyłącznej
dyspozycji wszystkich Wystawców.
§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TARGÓW
Uczestnik (przedsiębiorca) wyjazdu na Targi zobowiązuje się do:
1) przekazania Organizatorowi logotypu, oferty zatrudnienia oraz innych informacji dotyczących
działalności firmy w formie elektronicznej, które są niezbędne do realizacji świadczeń,
o których mowa w § 4;
2) obowiązkowego stawiennictwa w dniu wyjazdu na Targi, tj. 7 listopada 2019 r., o godzinie
i w miejscu wskazanym przez Organizatora. Godzina i miejsce wyjazdu zostaną przekazane
Uczestnikowi Targów w późniejszym terminie, drogą mailową oraz telefoniczną;
3) przygotowania ofert zatrudnienia i innych materiałów promocyjnych firmy, które będą
dystrybuowane w trakcie Targów;
4) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obiektu, w którym organizowane są Targi Pracy;
5) nieudostępniania powierzchni wystawienniczej osobom trzecim;
6) kolportowania materiałów reklamowych, oferty zatrudnienia, itp. wyłącznie na stoisku
wystawienniczym Urzędu Miasta Tarnowa.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Sprawy sporne, wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstałe w związku z organizacją
procesu rekrutacji i wyjazdu na Targi, podlegają rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy,
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

