
Regulamin  

CYKLICZNYCH SPOTKAŃ W RAMACH WYDARZENIA PN. „You are ready. Let’s meet!”  

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki udziału i zasady przeprowadzenia 

przez Organizatora spotkań w ramach organizowanych przez niego Wydarzeń pn. „You are 

ready. Let’s meet!” (dalej: „Spotkania” lub „Spotkanie”).  

2. Spotkania organizowane są w miejscu i terminie określonym przez Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie także pełną swobodę w kształtowaniu i przebiegu programu Spotkań, jak i 

wyboru uczestniczących w nich osób, będących przedstawicielami Organizatora.  

3. Organizatorem Wydarzenia pn. „You are ready.Let’s meet!” oraz Spotkań jest STS S.A. z 

siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829716, dla której 

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4.486.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Spotkań określone są wyłącznie  

w Regulaminie, Ogłoszeniu o Spotkaniach oraz we właściwych powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.  

5. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie www 

(https://content.sts.pl/regulations/regulamin-you-re-ready-let-s-meet.pdf)oraz w siedzibie 

Organizatora. 

 

§2 

ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIACH I ORGANIZACJI SPOTKAŃ 

1. Zaproszenie do udziału w Spotkaniach skierowane jest do studentów uczelni wyższych, a także 

osób posiadających wykształcenie lub zawodowo związanych z takimi branżami jak: 

Technologie, IT, Marketing, Product Manager, Programista.  

2. Udział w Spotkaniach jest bezpłatny. Wszelkie koszty transportu związane z udziałem  

w Spotkaniu ponosi Uczestnik.  

3. Organizator będzie dokonywał Ogłoszeń o Spotkaniach (dalej: „Ogłoszenie”) i przeprowadzał 

zapisy na Spotkania za pośrednictwem strony internetowej https://evenea.pl/, określając 

każdorazowo w Ogłoszeniu w szczególności termin i temat Spotkania oraz czas jego trwania  

4. Zapisy na Spotkania będą się rozpoczynać co najmniej dwa tygodnie przed terminem Spotkania  

i będą trwały do dnia poprzedzającego wskazany w Ogłoszeniu termin Spotkania.  

5. W celu zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Spotkaniu osoba zainteresowana udziałem (dalej: 

Kandydat) zobowiązana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na 

stronie internetowej https://evenea.pl/ w odpowiedzi na Ogłoszenie udostępnione na ww. 

stronie internetowej przez Organizatora. 

6. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z deklaracją woli Kandydata wzięcia udziału w danym 

Spotkaniu i stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania zasad porządkowych 

obowiązujących u Organizatora. 

7. Kandydat zainteresowany udziałem w danym Spotkaniu może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.  

8. Po wysłaniu Zgłoszenia Kandydat otrzyma drogą elektroniczną, na podany w Zgłoszeniu adres 

e-mail, potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora, a po weryfikacji zgłoszeń 



przez Organizatora potwierdzenie uczestnictwa Kandydata w Spotkaniu, pod warunkiem jego 

wyboru przez Organizatora.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia Zgłoszeń Kandydatów oraz wyboru 

Kandydatów do uczestnictwa w danym Spotkaniu wedle własnego uznania.  

10. Do udziału w Spotkaniu uprawniony jest wyłącznie ten Kandydat, który został wybrany przez 

Organizatora i otrzymał od Organizatora potwierdzenie jego uczestnictwa w Spotkaniu 

(„Uczestnik”).  

11. Liczba Uczestników Spotkania jest ograniczona możliwościami organizacyjnymi Organizatora. 

O ostatecznej liczbie Uczestników danego Spotkania decyduje każdorazowo Organizator.  

12. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Spotkania w czasie i miejscu każdorazowo 

określonym w zaproszeniu na Spotkanie zamieszczanym na stronie strony internetowej 

https://evenea.pl/ https://evenea.pl/. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania z niezależnych od niego przyczyn, 

w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie z przyczyn losowych lub organizacyjnych.  

W przypadku odwołania Spotkania Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia względem 

Organizatora. Uczestnicy zostaną powiadomieniu o odwołaniu Spotkania przez Organizatora 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w Zgłoszeniu adres e-mail przed jego 

rozpoczęciem.  

 

§3 

OGÓLNE ZASADY PRZEBIEGU SPOTKAŃ  

1. Spotkania będą się odbywały w siedzibie Organizatora mieszczącej się w Katowicach przy ulicy 

Porcelanowej 8 (dalej: Siedziba Organizatora).  

2. Przebieg Spotkań będzie obejmował w szczególności:  

a) zaprezentowanie przez przedstawiciela danego działu wchodzącego w skład struktury 

organizacyjnej Organizatora (np. Technologie, IT, Marketing, Product) jego 

działalności, w szczególności, lecz nie wyłącznie w zakresie stosowanych technologii  

i rozwiązań oraz koncepcji i kierunku rozwoju,  

b) możliwość zadawania pytań przez Uczestników,  

c) możliwość przeprowadzenia przez zainteresowanych Uczestników rozmów „face-to-

face” z przedstawicielami Organizatora obecnymi na spotkaniu.  

3. W każdym Spotkaniu będą brały udział także przedstawiciele działu HR.  

4. Przewidywany czas danego Spotkania wynosi 120 minut, przy czym może on ulec wydłużeniu 

lub skróceniu, przede wszystkim w zależności od przebiegu Spotkania, a także stopnia 

zainteresowania Uczestników.  

5. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń osób będących 

przedstawicielami Organizatora przekazywanych im przed rozpoczęciem oraz w trakcie 

trwania Spotkania, a także przebywania lub poruszania się po Siedzibie Organizatora wyłącznie 

w zakresie miejsc wskazanych im przez te osoby.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się telefonicznie z Uczestnikami 

Spotkania, każdorazowo po jego zakończeniu w celu uzyskania opinii Uczestników dotyczących 

ich organizacji i przebiegu oraz wrażeń Uczestnika, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia 

przez Uczestnika zgody na taki kontakt ze strony Organizatora.  

 

 



 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia organizacji Spotkań w dowolnym 

momencie bez uzasadnienia.  

2. W związku z udziałem w Spotkaniu wymagane jest podanie danych osobowych Kandydatów  

i Uczestników. Brak podania danych osobowych oznacza niemożność uczestnictwa  

w Spotkaniu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatów  

i Uczestników znajdują się w załączonej do niniejszego Regulaminu klauzuli informacyjnej, 

która stanowi niezależny dokument, a także z uwagi na rejestrację na Spotkania, która odbywa 

się za pośrednictwem  https://evenea.pl/ Organizator zaleca zapoznanie się  

z warunkami przetwarzania danych przez EventLabs Sp. z o.o., które znajdują się tutaj: 

https://app.evenea.pl/downloads/polityka-prywatnosci-evenea.pdf 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy wskutek naruszenia Regulaminu Uczestnik wyrządzi Organizatorowi szkodę, 

zobowiązany będzie do jej pokrycia.  

5. Dokonanie Zgłoszenia przez Kandydata stanowi jednocześnie akceptację niniejszego 

Regulaminu.  

 

Załącznik: 

1) klauzula informacyjna 


