REGULAMIN PROGRAMU „Youth Empowered – Możesz więcej niż myślisz!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie „Youth Empowered –
Możesz więcej niż myślisz!”, zwanym dalej YE.
2. Organizatorem YE jest Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000015664, NIP 524-210-69-63, REGON 012833736,
zwanym dalej Organizatorem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu by zapewnić prawidłową realizację YE.
4. Celem YE jest aktywizacja zawodowa osób młodych (17-30 lat), które szukają swojego miejsca na
rynku pracy.
5. Rekrutacja do kolejnej edycji programu YE rozpoczyna się z dniem ogłoszenia i kończy 31 grudnia
w roku ogłoszenia.
6. Przystępując do YE, Uczestnik zobowiązuje się do akceptacji i przestrzegania regulaminu oraz:
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Coca‑Cola HBC Polska
sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, e-mail: infopl@cchellenic.com – w celu
realizacji postanowień niniejszego regulaminu,
• podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą,
• zapoznał/a się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych, znajdującą się w formularzu rejestracyjnym na
www.youthempowered.pl oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
WARUNKI UCZESTNICTWA W YE
1. YE jest skierowany do osób, które w dniu przystąpienia skończyły 17 lat, ale nie ukończyły 31 lat.
2. Przystępując do YE, każdy Uczestnik może skorzystać z bezpłatnych szkoleń online, warsztatów z
doradztwa zawodowego, mentoringu oraz wziąć udział w Kapusie. Przy czym, aby móc wziąć
udział w Mentoringu i Kampusie Uczestnik musi spełnić określone warunki.
a. Szkolenia online – w szkoleniach online może wziąć udział każdy Uczestnik, który wypełni
formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.youthempowered.pl
b. Warsztat z doradztwa zawodowego – w warsztacie może wziąć udział każdy Uczestnik,
który wypełni formularz rejestracyjny i zgłosi chęć udziału w konkretnie wybranym przez
siebie warsztacie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc - liczy się kolejność zgłoszeń.
c. Mentoring – aby wziąć udział w mentoringu, należy zrealizować minimum dwa szkolenia
online lub wziąć udział w warsztacie z doradztwa zawodowego. Można wziąć udział
zarówno w warsztatach jak i wykonać szkolenia on-line. W związku z ograniczoną liczbą
miejsc o udziale w mentoringu decyduje kolejność zgłoszeń.

d. Kampus – aby wziąć udział w Kampusie, należy przejść przez Mentoring oraz przygotować
krótkie video-CV, które następnie zostanie przekazane na podany adres. Szczegóły
rekrutacji na kampus będą przekazywane w odrębnej komunikacji do Uczestników.
3. Po zakończonym szkoleniu każdemu Uczestnikowi przysługuje Certyfikat potwierdzający udział w
szkoleniach online, warsztatach, Mentoringu lub Kampusie.
4. Warsztaty z doradztwa zawodowego odbywać się będą w wybranych miejscowościach w Polsce i
w określonych terminach. Informacje o dostępnych warsztatach, miejscach i terminach
publikowane będą na stronie YE. Zgłoszenie się na dany warsztat odbywa się przez wybranie
konkretnego terminu i miejsca oraz po rejestracji. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Uczestnik dojeżdża na warsztat na własny koszt.
5. Każdy Uczestnik, który ukończył co najmniej dwa szkolenia online lub warsztat z doradztwa
zawodowego może zgłosić się do programu Mentoringu. Sesja mentoringowa może odbywać się
w formie on-line lub spotkania bezpośredniego Termin, forma i/lub ewentualne miejsce sesji
musząbyć uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem. Liczba miejsc do Mentoringu jest
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Każdy Uczestnik, który wziął udział w Mentoringu, może zgłosić się do udziału w Kampusie. Do
zgłoszenia potrzebna będzie rekomendacja od Mentora i krótkie video-CV, uzasadniające chęć
wzięcia udziału w Kampusie. Koszty pobytu Uczestników na Kampusie pokrywa Organizator.

CZAS TRWANIA YE
1. Zgłoszenia do bieżącej edycji YE będą przyjmowane od dnia ogłoszenia r. do zakończenia trwania
programu, czyli 31 grudnia 2018. YE.
2. Zgłoszenia na warsztaty z doradztwa zawodowego będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Organizator poinformuje Uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, Mentoringu
oraz Kampusie drogą mailową.
ROZPATRYWANIE SPORÓW
1. Ewentualne spory między Uczestnikami, a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji,
a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd
powszechny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo do udziału w Kampusie nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
2. Regulamin YE jest dostępny na stronie internetowej www.youthempowered.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niemożliwością skontaktowania się z
Uczestnikiem wynikającą ze zmiany lub podania błędnego adresu mailowego lub numeru telefonu
Uczestnika, uniemożliwiającego kontakt.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia YE bądź przedłużenia go bez
wskazania przyczyny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o., ul. Annopol 20,
03-236 Warszawa, e-mail: infopl@cchellenic.com
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji postanowień regulaminu „Youth Empowered” na
podstawie zgody wyrażonej w formularzu rejestracyjny na stronie www.youthempowered.pl
3. Dane będą przechowywane przez okres trwania YE.
4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

