REGULAMIN KONKURSU
Staż Letni w BASF
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Staż Letni w BASF” (dalej „Konkurs”) jest „BASF Polska” Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142B, 02‐305 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000063691, posiadającą NIP 526‐02‐12‐687, BDO: 000037121, Regon 010598277,
oraz kapitał zakładowy w wysokości 21.313.240 zł (dalej „BASF Polska” lub „Organizator”).

2. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18‐ty rok życia, a nie przekroczyły 30‐go roku
życia w momencie rozpoczęcia stażu (tj. 01.07.2019), będących studentami studiów wyższych w dniu
wysłania formularza zgłoszeniowego, mających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej
„Uczestnik”).
Niniejszy Konkurs nie jest skierowany do:
(a) osób będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora,
(b) członków rodzin osób wskazanych w lit. (a) (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo), oraz
(c) osób, które wcześniej odbyły „Staż letni w BASF”.

3. Konkurs prowadzony jest w dniach od 14.03.2019 do 10.06.2019., wg terminarza określonego w
pkt. 13 Regulaminu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie w terminie wskazanym przez Organizatora
zadania konkursowego (dalej „Zadanie”) oraz dołączenie CV, spełniającego warunki o których mowa
poniżej oraz wskazanie preferowanych przez Uczestnika miejsc realizacji stażu, spośród Działów oraz
miejscowość wskazanych w pkt 7 poniżej.

5.

Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej "Laureatami", którzy

uzyskają możliwość odbycia płatnych staży u Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej
indywidualnie (telefonicznie lub mailowo) w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku.

6.

„Zadanie” polega na udzieleniu jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania

konkursowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie internetowej
www.basf.com/pl (zakładka Kariera) lub www.pracuj.pl.


Formularz zgłoszeniowy zawiera 12 (dwanaście) pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,
a Uczestnik zobowiązany jest zaznaczyć poprawne odpowiedzi oraz po jego wypełnieniu
przesłać do Organizatora w sposób wskazany na stronie internetowej, za pośrednictwem
której wypełnia formularz.

Formularz zgłoszeniowy należy:



7.

Wypełnić elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.basf.com/pl (zakładka
Kariera) lub www.pracuj.pl.
Wypełnić do 14 kwietnia do godziny 23:59;Dołączyć CV zawierające m.in. dane kontaktowe
Uczestnika, w szczególności adres e‐mail, numer telefonu komórkowego oraz informację o
znajomości języków obcych.

Nagrodą w niniejszym Konkursie jest możliwość odbywania przez Laureatów stażu w jednym

z poniższych działów BASF Polska, w następujących miastach:
WARSZAWA
•
•
•
•

Dział Finansów (Controlling)
Dział Agricultural Solutions (Marketing)
Dział Chemii Przemysłowej (Market Development)
Dział PR

MYŚLENICE



Dział Chemii Budowlanej (Laboratorium Betonu)
Dział Chemii Budowlanej (Obsługa Klienta i Logistyka)

PSARSKIE


Stacja Hodowli Roślin

ŚRODA ŚLĄSKA
•
•
•
•
•

Dział IT/Information Management
Dział Logistyki (Planowanie Produkcji)
Dział Jakości (Kontrola Jakości, Zarządzanie Jakością)
Dział Produkcji
Dział Techniczny

Jeden Laureat może odbyć tylko 1 staż w 1 dziale. Przy czym każdy z powyższych działów przyjmie na
staż minimum jednego Laureata.
Jako „staż” rozumie się 3‐miesięczną odpłatną formę praktycznego zdobywania wiedzy przez
Laureatów niniejszego Konkursu u Organizatora, realizowaną na podstawie umowy cywilnoprawnej.
(dalej jako „Staż”)

Wygrane w konkursie Staże są płatne ‐ Laureaci otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości
3000 złotych brutto/m‐c (w przypadku Staży rozliczanych na podstawie stawki miesięcznej) lub 18 zł
brutto/h (w przypadku Staży rozliczanych na podstawie stawki godzinowej). Sposób rozliczania Stażu
zostanie uzgodniony z poszczególnymi Laureatami indywidualnie.

8. Staże

odbywają się w okresie 1 lipca – 30 września 2019. Uczestnik Konkursu deklaruje swoją

gotowość do realizacji stażu w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w w/w okresach.

9. Konkurs przebiega w następujących etapach:
I.

II.

W terminie do dnia 14 kwietnia do godziny 23:59 należy przesłać uzupełniony formularz
zgłoszeniowy (zgodnie z pkt. 6) oraz CV. Komisja Konkursowa w skład której wchodzi min.
dwóch pracowników Działu HR BASF Polska dokona oceny zadania konkursowego oraz
przeanalizuje CV. Spośród nadesłanych formularzy Komisja Konkursowa wyłoni osoby, które
udzielą jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.
W terminie od 14 kwietnia do 24 maja 2019 odbędzie się Sesja Assessment Center, na którą
zaproszeni zostaną osoby wyłonione podczas pierwszego etapu konkursu. W trakcie tej sesji,
Komisja Konkursowa oceniać będzie umiejętności miękkie Uczestników tj. w szczególności
umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętność zarządzania czasem, elastyczność. W
terminie do 10 czerwca 2019 roku, po odbyciu spotkań Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów
Konkursu.

W przypadku niewyłonienia Laureatów do wszystkich w/w działów na Staż Letni w BASF podczas sesji
Assesment Center, Organizator przewiduje przeprowadzanie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z
wybranymi Uczestnikami.
Sesja Assessment Center oraz rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w oddziale Spółki BASF, w którym
znajduje się Dział, do którego Uczestnik aplikuje (Warszawa, Środa Śląska, Myślenice) lub w innym
miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

10.

Pozostałe warunki odbywania Stażu zostaną ustalone indywidualnie w umowie pomiędzy

Organizatorem, a Laureatem. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje się przedłużyć Staż lub podpisać
nową umowę ze Stażystą na okres przekraczający okres przewidziany w Konkursie, wówczas wysokość
wynagrodzenia oraz pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieobsadzenia wszystkich Staży ogłoszonych w niniejszym
regulaminie.

12.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu (dalej „Dane”)

jest Organizator. Informacja nt. przetwarzania danych Uczestników zawarte są w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu.

13.

Terminarz Konkursu jest z góry określony w terminach jak poniżej, może jednak ulec zmianie z

przyczyn leżących po stronie Organizatora:

 Od 14 marca 2019 – komunikacja konkursu na stronie basf.com/pl, Facebooku BASF
Polska, pracuj.pl oraz na wybranych uczelniach we współpracy z Biurami Kariery
 Do 14 kwietnia 2019, do godz. 23:59 – termin, do którego należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy i odpowiedzieć na 12 pytań w nim zawartych;
 Od 14 kwietnia do 24 maja 2019– sesja Assesment Center w lokalizacji wskazanej
przez Organizatora w zaproszeniu;
 Od 24 maja do 31 maja 2019 – przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych w
przypadkach, w których nie dokonano wyboru kandydata na podstawie
wcześniejszych etapów konkursu;
 Do 10 czerwca 2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji
 1 lipca 2019 – rozpoczęcie Staży w BASF Polska.

14. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej www.basf.pl oraz na życzenie
wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmiany zostaną

ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej www.basf.pl.

16.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej basf.com/pl

(zakładka Kariera) lub pracuj.pl oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu
konkursowego oraz wszelkich jego zmian ogłoszonych zgodnie z pkt 15 powyżej.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

