REGULAMIN KONKURSU STAŻOWEGO
„KIERUNEK BRUKSELA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ BEATĘ MAZUREK POSEŁ DO PE

1. Organizator konkursu
a. Biuro Poselskie Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego
(dalej jako „Organizator”)
z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lwowska 13c
kontakt: tel. +48 825647267, kom. +48 511 491 140, mail biuro@beatamazurek.pl
b. Osoba odpowiedzialna w imieniu organizatora: Anna Pańczyk Dyrektor Biura Poselskiego Beaty
Mazurek Poseł do PE
2. Cele konkursu
Umożliwienie studentom z województwa lubelskiego odbycia ciekawego stażu zagranicznego,
podczas którego uczestnicy nie tylko zdobywają cenne doświadczenie zawodowe, ale także mają
niepowtarzalną okazję poznania zasad funkcjonowania instytucji UE oraz doskonalenia swoich
umiejętności językowych. Natomiast po powrocie do kraju mają dużo większe szanse na zdobycie
satysfakcjonującej pracy.
3. Prace konkursowe
a. Praca konkursowa ma mieć formę eseju w języku polskim na temat:
„Europa 2030, czyli co dalej? Przyszłość UE z punktu widzenia polskiego studenta.”
b. Praca konkursowa powinna być przygotowana samodzielnie przez Uczestnika. Biorąc udział
w Konkursie potwierdza on, że zgłoszona praca jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich.
c. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
d. Objętość pracy do 4stron A4 (czcionka 12 pkt., interlinia 1,5, 30 wierszy na stronie).
e. Praca powinna być przesłana w formacie „pdf.” na adres: biuro@beatamazurek.pl
W temacie maila należy wpisać: „Kierunek Bruksela”.
f. Na końcu pracy należy dodać podpisaną klauzulę: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz, Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych do realizacji celów konkursowych, których administratorem (czyli podmiotem
ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Biuro Poselskie Beaty Mazurek Poseł do
PE 22-100 Chełm ul. Lwowska 13c
g. Termin wysłania prac konkursowych upływa 28.02.2021 r.

4. Warunki uczestnictwa
a. Konkurs skierowany jest do obecnych studentów z województwa lubelskiego, którzy są
obywatelami jednego z Państw Członkowskich UE, bądź posiadają pozwolenie na pobyt w UE
oraz którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważną legitymację studencką.
b. Uczestnik konkursu nie może być związany umową o pracę bądź inną umową z żadną instytucją
UE.
c. Uczestnik konkursu musi biegle posługiwać się przynajmniej jednym z języków urzędowych UE
(angielski/francuski).
d. Uczestnik konkursu do pracy konkursowej (pkt. 3) musi dołączyć CV oraz list motywacyjny.
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5. Zasady wyłonienia zwycięzcy
a. Spośród Uczestników Organizator wyłoni kandydata (dalej jako „Laureat”), który uzyska
możliwość odbycia płatnego stażu w Biurze Poselskim Beaty Mazurek Poseł do PE w Brukseli
b. Prace zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
Umiejętność i dojrzałość argumentacji
Interesujące ujęcie tematu
Forma i poprawność językowa
6. Nagroda
a. Nagrodą dla Laureata jest możliwość odbycia 6-tygodniowego, płatnego stażu w Biurze
Poselskim Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek w Brukseli na podstawie umowy
o staż za wynagrodzeniem, w terminie i na warunkach ustalonych przez Organizatora.
b. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.03.2021 r.
c. Laureat Konkursu zostanie indywidualnie poinformowany o zwycięstwie oraz o terminie odbycia
stażu.
d. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru Laureata jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
e. Przyznany przez Organizatora status Laureata nie może być przeniesiony na rzecz osób trzecich.
f. Zwycięska praca zostanie opublikowana na stronie internetowej Beaty Mazurek Poseł
do Parlamentu Europejskiego.
g. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
7. Postanowienia końcowe
a. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
b. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu oraz prace nadesłane po (28.02.2021 r.)
nie zostaną dopuszczone do konkursu.
c. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do
Regulaminu konkursu, w szczególności przedłużenia czasu trwania konkursu.
d. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator.

2

