OFERTA UDZIAŁU
INŻYNIERSKIE TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
_________________________________________________________________
Współpraca biur karier i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych,
organizacji pracodawców, organizacji studenckich i kół naukowych

Szanowni Państwo!

www.targipracy.polsl.pl

Szanowni Państwo,
przedstawiamy ofertę udziału w 21’ edycji wiosennych targów pracy i przedsiębiorczości
Politechniki Śląskiej, która odbędzie się 4 marca 2019 w budynku Hali "Nowej" Ośrodka
Sportu
Politechniki
Śląskiej
w
Gliwicach,
przy
ul.
Kaszubskiej
28.
Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.
Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŚ.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie
bezpośredniego
kontaktu
Państwa
organizacji ze studentami, absolwentami
i pracownikami naukowymi Politechniki
Śląskiej.
Organizacji
Giełdy
towarzyszy
idea
zwiększania platformy współpracy uczelni
z
instytucjami
rynku
pracy,
organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami
Pracodawców
oraz
pozostałymi
organizacjami, których jednym z elementów
działania jest wsparcie przedsiębiorczości
akademickiej.
Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do
zaprezentowania Państwa oferty w zakresie
przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej
osób młodych - wchodzących na rynek pracy.
Udział w Giełdzie pozwoli też na
wzmocnienie wizerunku i promocję
Państwa organizacji na lokalnym rynku pracy
i przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
________________________
III edycja Konferencji „Edukacja Dualna –
EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na
potrzeby Przemysłu 4.0"
odbywająca się równolegle w budynku
Centrum Edukacyjno-Kongresowego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy
ul.Konarskiego 18b.

Strefa doradztwa zawodowego dla
studentów,
w której zainteresowani będą mieli
możliwość skonsultowania dokumentów
aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery
i rozwoju zawodowego, a także zasięgnąć
informacji o możliwościach podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w kontekście
aktualnych wymagań Pracodawców.

Sesja kreatywna „Friendly Competition”
Warsztat z udziałem publiczności, podczas
którego – w toku przyjaznej rywalizacji –
uczestnicy wspólnie wypracują rozwiązanie
postawionego problemu, a przy tym
poćwiczą pracę
w zespole

UCZESTNICY


Przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej
wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,



Organizacje studenckie i koła naukowe w Politechnice Śląskiej,



Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz instytucje rynku pracy:
urzędy pracy, regionalne izby gospodarcze, regionalne centra przedsiębiorczości,
młodzieżowe biura pracy, izby przemysłowo-handlowe, parki technologiczne,
prowadzące swoją działalność na terenie woj. śląskiego



Akademickie Biura Karier.

GRUPA DOCELOWA

PROMOCJA WYDARZENIA


Materiały drukowane: plakat, katalog



studenci, uczelni wyższych
zlokalizowanych na terenie
województwa śląskiego,



Strona internetowa
www.targipracy.polsl.pl



Baner kierujący do strony internetowej
targów na stronach www.polsl.pl oraz
www.kariera.polsl.pl



absolwenci uczelni wyższych
zlokalizowanych na terenie
województwa śląskiego,



Informacje na portalu Facebook:
Politechnika Śląska, Biuro Karier, wybrane
wydziały



pracownicy naukowi uczelni
wyższych zlokalizowanych na
terenie województwa śląskiego,



Newsletter do pracowników naukowych
i studentów Politechniki Śląskiej



uczniowie
szkół
średnich,
w tym o profilu technicznym.



Newsletter do kandydatów
zarejestrowanych
w bazie internetowej Biura Karier
Studenckich (~17 300 odbiorców),



Informacje w mediach (radio, telewizja,
portale pracy), w tym patronat wybranych
stacji oraz portali.

www.targipracy.polsl.pl

Pakiet obszaru „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Stanowisko (zabudowa)

Stanowisko zbudowane z białych laminowanych płyt, wyposażone w ladę, stolik, krzesła, fryz
z logo organizacji, podłączenie do energii elektrycznej i oświetlenia.
Reklama w formacie A5 w formie

Kolorowa reklama
w katalogu giełdowym

•

pliku roboczego (.doc) - tekst uzupełniony o obrazy, zdjęcia, obiekty ulokowane w
preferowanym miejscu w tekście. WAŻNE: wszystkie element graficzne muszą zostać
przesłane w niezależnych plikach graficznych.
Po opracowaniu przesłanych treści zwrócimy się do Państwa z prośbą o akceptację
przygotowanego projektu.

•

własnego projektu graficznego przygotowanego wg specyfikacji:
- format .tiff
- rozdzieczość 300 dpi
- rozmiar: 156x218mm,
- kolor CMYK, 100% BLACK
- grafika odsunięta od krawędzi strony, co najmniej 10 mm,
- plik bez spadu i innych ustawień drukarskich;

Logo i odnośnik do strony internetowej na portalu Giełdy (podstrona „Wystawcy - przedsiębiorczość”)

Logo na plakacie promującym

Cena

Udział wystawców w ramach pakietu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
finansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.targipracy.polsl.pl

Dane statystyczne z poprzednich edycji
Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości 2018
Liczba wystawców ogółem
131
Patronat honorowy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister
Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Marszałek Woj.
Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Dyrektor WUP w Katowicach oraz Prezydenci Miast
Zabrze i Gliwice
Patronat medialny
TVP 3 Katowice, CCM Radio, HR Polska, Eurostudent,
Semestr, Dzisiaj w Gliwicach
Liczba uczestników
10 000
Rozpiętość zabudowy (m2)
654

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2018
Liczba wystawców ogółem
125
Patronat honorowy
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Wojewoda Śląski, Marszałek Woj. Śląskiego,
Kuratorium Oświaty
w Katowicach, Dyrektor WUP w Katowicach oraz
Prezydenci Miast Zabrze i Gliwice
Patronat medialny
TVP Katowice, CCM Radio, HR Polska, Eurostudent
Liczba uczestników
7 000 - 8 000
Rozpiętość zabudowy (m2)
665

www.targipracy.polsl.pl

Regulamin Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości – Wiosna 2019
1. Warunki uczestnictwa.
a) Warunkiem uczestnictwa w 21'Inżynierskich
Targach Pracy i Przedsiębiorczości (targach) jest
przesłanie e-mailem na adres: kariera@polsl.pl
podpisanego
zgłoszenia
uczestnictwa
w
wydarzeniu, które jest jednocześnie akceptacją
regulaminu.
b) Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia
04.02.2019. Zgłoszenia przesłane po tym terminie
mogą nie zostać uwzględnione.
c) Informacja o zatwierdzeniu uczestnictwa
zostanie przekazana przez Organizatora po
otrzymaniu zgłoszenia. O uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń.
2. Rezygnacja z uczestnictwa.
a) Do 04.02.2019 - bez konsekwencji,
b) W terminie między 04-11.02.2019 skutkuje
obciążeniem wystawcy kosztami w wysokości
1975+vat,
c) Po 11.02.2019 skutkuje obciążeniem wystawcy
kosztami w wysokości 3950+vat.

3. Płatność.
Udział w Pakiecie
bezpłatny.

„Przedsiębiorczość”

jest

4. Lokalizacja i organizacja stoiska.
a) Targi odbywają się w budynku Hali "Nowej"
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
przy ul. Kaszubskiej 28.
b)
Wystawca
otrzymuje
do
dyspozycji
przygotowane do użycia stanowisko.
c) Zabrania się wiercenia, cięcia, przebijania itp.
elementów stanowiska oraz przerabiania go w
sposób, który mógłby spowodować jego
uszkodzenie. W przypadku niewłaściwego
użytkowania stanowiska Organizator obciąży
Wystawcę kosztami jego reperacji lub zakupienia
nowych elementów.
d) Wyboru miejsca stanowiska dokonuje
Organizator.

5. Katalog i materiały promocyjne.
a) Logo organizacji oraz link do strony
internetowej będą umieszczane na portalu
Targów w kolejności przesyłania, nie później niż
do trzech dni roboczych po przesłaniu ich do
Organizatora.
b) Do momentu przesłania logo przez wystawcę
na stronie internetowej widnieć będzie jego
nazwa podana w formularzu zgłoszeniowym.
c) Warunkiem umieszczenia informacji o
wystawcy w katalogu targowym jest dostarczenie
drogą
elektroniczną
materiałów
w terminie nie przekraczającym daty 06.02.2019.
d) Przy tworzeniu strony do katalogu targów
wystawca może posłużyć się
- projektem Organizatora przygotowanym na
podstawie wcześniej przesłanych przez Wystawcę
materiałów, zaakceptowanym przed publikacją
przez Wystawcę lub
- własnym projektem przygotowanym według
wytycznych: rozmiar 156x218 mm, rozdzielczość
min 300 dpi, kolor CMYK, format .tiff, tekst i
grafika oddalone od krawędzi co najmniej 10mm z
każdej strony, plik bez spadów i ustawień
drukarskich.
e) Akceptacja strony w katalogu po obróbce
graficznej przez Organizatora powinna nastąpić do
3 dni roboczych po ich otrzymaniu przez
wystawcę, Po tym terminie w katalogu zostaną
umieszczone materiały przesłane przez firmę w
pierwszym terminie.
f) Organizator nie odpowiada za informacje
umieszczane przez osoby wyznaczone przez firmę
jako kontaktowe.

Regulamin Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości – Wiosna 2019
6. Przepisy porządkowe.
a) Targi odbywają się 04.03.2019 w godzinach
9:00 - 15:00.
b) Każdemu z wystawców zostanie udostępnione
jedno miejsce parkingowe.
b) Stanowiska udostępnione będą Wystawcom
w godz. 7:30 - 16:00.
7. Zabezpieczenie wydarzenia.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki osób, które wydarzyły się z ich winy.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
kradzież czy zgubienie eksponatów ani za
uszkodzenia powstałe w wyniku czynników, na
które nie ma wpływu (ogień, zalanie wodą,
przerwy w dostawie energii itp.).
8. Klauzula informacyjna dla osób, których dane
będą przekazywane w związku z udziałem
wystawcy w wydarzeniu - zgodnie z art. 13
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul.
Akademicka
2A,
44-100 Gliwice,
b) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice
Śląskiej jest Marta Macełko IOD, z którym można
się skontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@polsl.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
celu realizacji targów,
d) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
e) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych
wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki
Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy
upoważnieni do przetwarzania danych osobowych
w niezbędnym zakresie,
f) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane
innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą
przekazywane innym podmiotom należy wskazać
przepis prawa i te podmioty),
g) Pani/Pana dane będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności
związanych z realizacją umowy,
h) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do
treści swoich danych oraz prawo do: ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
i) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych,
j) Podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane,
k) Politechnika Śląska realizuje politykę ochrony
danych osobowych na Politechnice Śląskiej.

Uwaga: Przesłanie zgłoszenia jest równoczesną akceptacją warunków regulaminu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości – Wiosna 2019
„Pakiet PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
NAZWA UCZESTNIKA (używana w materiałach promocyjnych)

OSOBA KONTAKTOWA w kwestii technicznego przygotowania udziału organizacji
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Dział
e-mail
tel.
VIP (reprezentant organizacji)

Prosimy o wskazanie osoby, którą organizator powinien zaprosić na oficjalne otwarcie Targów,
spotkanie z władzami Politechniki Śląskiej, adresata podziękowania za udział w wydarzeniu.
Imię i Nazwisko/stanowisko
UWAGI

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem 21’ Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości
i akceptuję go.
………..……………………………………
miejscowość, data

………………………………………….
podpis i pieczątka

Wypełniony formularz należy przesłać na adres kariera@polsl.pl.

