REGULAMIN DNIA OTWARTEGO FAKRO 2019
Dzień Otwarty FAKRO organizowany jest w celu promowania marki FAKRO jako atrakcyjnego
pracodawcy wśród potencjalnych pracowników. Wydarzenie polega na spotkaniu Uczestników
z przedstawicielami Organizatora oraz udostępnieniu Uczestnikom do zwiedzania wyznaczonych miejsc w firmie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwego poziomu realizacji programu wszystkich
Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.
Organizator – firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144A,
numer NIP 7341001487, numer REGON 490008737, numer BDO 000034766 zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000110248, kapitał zakładowy 306 318 500,00zł.
Uczestnicy – pełnoletni uczniowie oraz studenci lokalnych szkół średnich oraz uczelni.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Dni Otwartych FAKRO jest FAKRO sp. z o.o.
2. Dzień Otwarty FAKRO jest eventem skierowanym do pełnoletnich uczniów i studentów lokalnych szkół średnich i uczelni.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez elektroniczną akceptację oraz wyrażenie zgód określonych w Regulaminie.
Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednak konieczne do zarejestrowania uczestnictwa
w Dniu Otwartym FAKRO.
4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie ponosi ani nie refunduje kosztów dojazdu Uczestników.
5. Osoby zainteresowane udziałem w Dniach Otwartych FAKRO 2019 zobowiązane są
do wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie internetowej www.fakro.pl/kariera. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 05.05.2019 r. do godziny 23:00. Mailowe potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia przez FAKRO Sp. z o.o. jest równoznaczne z wpisaniem na listę
uczestników wydarzenia. W potwierdzeniu rejestracji Uczestnik otrzyma niezbędne
informacje o evencie (termin, miejsce, godzina rozpoczęcia). W razie braku miejsc
Uczestnik jest zapisywany na listę rezerwową. W przypadku zebrania się na liście rezerwowej wystarczającej ilości chętnych, Organizator uruchomi kolejny termin eventu i poda go do wiadomości zapisanym na liście rezerwowej, w postaci wiadomości
wysłanej pocztą elektroniczną.
6. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się do zaleceń Organizatorów.
8. Uczestnicy dni otwartych przebywają w obiektach, w których organizowany jest
Dzień Otwarty FAKRO na własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich roszczeń
pod adresem Organizatora, mogących wyniknąć z nieprzestrzegania Regulaminu.

ZASADY BHP
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie, gdzie odbywa się Dzień Otwarty FAKRO.
10. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu, zasad obowiązujących na terenie, gdzie odbywa się Dzień Otwarty FAKRO oraz stosowania się
do poleceń Organizatorów.
11. Teren obiektu, gdzie odbywa się Dzień Otwarty FAKRO jest monitorowany.
12. Uczestnicy w trakcie trwania Dnia Otwartego FAKRO zobowiązani są do noszenia
identyfikatorów. W trakcie zwiedzania firmy Uczestnicy zobowiązani są do noszenia
kamizelek odblaskowych.
13. Ze względów bezpieczeństwa na terenie, gdzie odbywa się Dzień Otwarty
FAKRO zabrania się Uczestnikom:
			
a. dotykania instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych,
			
b. manipulowania przy maszynach i narzędziach oraz ich używania,
			
c. palenia papierosów i używania ognia,
			
d. wychodzenia poza obszar zwiedzania
			
e. przebywania w miejscach niedozwolonych,
			
f. samowolnego oddalania się od grupy,
			
g. biegania,
			
h. spożywania pokarmów w trakcie zwiedzania,
			
i. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
			
j. spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających,
			
k. wprowadzania zwierząt,
			
l. śmiecenia.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie, gdzie odbywa się Dzień Otwarty FAKRO.

POZOSTAŁE INFORMACJE
15. Przewidywany czas trwania eventu: ok. 4 godziny.
16. Event składać się będzie z trzech części:
		
1. Zwiedzanie firmy
		
2. Networking przy małym co nie co – zaprasza zespół FAKRO
		
3. Część wykładowa:
			
Czego nie wiecie o firmie FAKRO
			
Kilka słów o HaeRze
			
Spotkanie z ekspertem
			
O budowaniu marki firmy
17. Fotografować i nagrywać można tylko w wyznaczonych miejscach, wskazanych
przez Organizatora.
18. Informujemy, że podczas Dni Otwartych FAKRO będzie realizowany reportaż
zdjęciowy dokumentujący pobyt Uczestnika na evencie. Akceptując warunki uczestnictwa w Dniach Otwartych FAKRO przyjmujemy, że Uczestnik udziela
FAKRO sp. z o.o. prawa do wizerunku utrwalonego podczas eventu. Wizerunek, może

być wykorzystany dla celów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych FAKRO sp. z o.o., zarówno w formach drukowanych, jak i w formie publikacji na stronach internetowych, na portalach społecznościowych w ramach prowadzonych profili. Informujemy, że wizerunek utrwalony podczas Dnia Otwartego FAKRO
zostanie użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także do zestawiania z wizerunkami innych osób. Może być uzupełniony
komentarzami, modyfikowany lub dodawany do innych materiałów. FAKRO sp. z o.o.
oświadcza, że utrwalony wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej
dla Pani/Pana i nie będzie naruszać w inny sposób Pani/Pana dóbr osobistych. Powyższe obowiązuje na czas nieokreślony.

