Regulamin IV edycji Dnia Otwartego w DLA Piper pod nazwą "OPEN DAY"
I. ORGANIZATOR I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO DNIA OTWARTEGO
§1
Organizatorem dnia otwartego DLA Piper "OPEN DAY" ("Dzień Otwarty") jest DLA Piper Wiater
sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 282931,
NIP 525-239-80-51, REGON 141022819 ("Organizator lub DLA Piper").
§2
Celem Dnia Otwartego jest umożliwienie osobom, które rozważają rozpoczęcie kariery zawodowej
jako prawnik lub doradca podatkowy, poznanie charakteru i atmosfery pracy w międzynarodowej
firmie prawniczej. Dzień Otwarty jest okazją do odwiedzenia warszawskiego biura kancelarii prawnej
DLA Piper, poznania wspólników kancelarii, rozwiązywania praktycznych kazusów pod okiem
doświadczonych prawników i doradców podatkowych. Uczestnikom Dnia Otwartego, którzy wykażą
się największym zaangażowaniem i wiedzą podczas Dnia Otwartego, zostanie zaproponowana
możliwość odbycia płatnego stażu w DLA Piper, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
§3
W Dniu Otwartym mogą wziąć udział osoby, które są studentami drugiego, trzeciego, czwartego bądź
piątego roku lub ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia (dla
kandydatów do departamentu doradztwa podatkowego) nie później niż w okresie trzech lat przed
dniem wysłania formularzu zgłoszeniowego do Dnia Otwartego. W Dniu Otwartym nie mogą
uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące obecnie z Organizatorem na
umowę zlecenie, umowę o pracę lub umowę o współpracę oraz te, które współpracowały
z Organizatorem na podstawie ww. form współpracy w ciągu ostatnich 3 lat na dzień przesłania
Organizatorowi formularza zgłoszeniowego.
II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO
§4
Organizator przyjmuje zgłoszenia udziału w Dniu Otwartym do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
§5
Osoby zainteresowane udziałem w Dniu Otwartym przesyłają do Organizatora zgłoszenie e-mailem na
adres: openday.warsaw@dlapiper.com (dalej "Zgłoszenie"). Zgłoszenie powinno przedstawiać
w pięciu zdaniach rozwinięcie hasła DLA Piper "Be Different Be Yourself".
Dodatkowo do Zgłoszenia powinny być załączone CV osoby zgłaszającej w języku angielskim a także
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Dnia Otwartego oraz
w celach związanych z procesem rekrutacji, a także opcjonalnie zgodę na podanie do wiadomości
publicznej imienia i nazwiska oraz wykorzystanie wizerunku, w brzmieniu jak niżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w celach
związanych z organizacją Dnia Otwartego oraz w celach związanych z przeprowadzeniem procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm). Administratorem podanych w Zgłoszeniu danych
osobowych jest DLA Piper Wiater sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00 - 113
Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do uczestniczenia w Dniu
Otwartym oraz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osoba dokonująca Zgłoszenia ma
prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
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Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej w Internecie, prasie lub w telewizji mojego
imienia i nazwiska w związku z udziałem w Dniu Otwartym organizowanym przez DLA Piper
Wiater sp.k.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie zdjęć oraz materiałów filmowych
z moim wizerunkiem wykonanych podczas Dnia Otwartego organizowanego przez DLA Piper
Wiater sp. k. w celach związanych z promocją Dnia Otwartego. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie wykonanych
zdjęć, za pośrednictwem dowolnej techniki i metody, w celu umieszczenia zdjęć w mediach
elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej oraz w publikacjach drukowanych, prasie
i telewizji.
§6
Organizator uwzględni jedynie Zgłoszenia otrzymane do dnia 30 kwietnia 2015 roku do godziny
23:59.
§7
Jeżeli Organizator otrzyma od jednej osoby więcej niż jedno Zgłoszenie, uwzględnione zostanie tylko
pierwsze z nadesłanych Zgłoszeń.
§8
Do Dnia Otwartego zostaną zakwalifikowane osoby według następujących zasad:
1. 20 osób, które jako pierwsze spełniają kryteria wskazane w § 3 powyżej oraz dokonają
Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 do § 6 powyżej rozwijając w pięciu
zdaniach hasło DLA Piper wskazane w § 5 powyżej;
2. pozostałe osoby, w liczbie określonej przez Organizatora, zostaną wybrane przez Organizatora
na podstawie oceny doświadczenia naukowego oraz zawodowego wskazanego w CV
załączonych do Zgłoszeń.
§9
Osoby zakwalifikowane przez Organizatora do Dnia Otwartego zgodnie z § 8 powyżej (dalej
"Uczestnicy"), zostaną poinformowane przez Organizatora telefoniczne lub drogą e-mail, z danymi
kontaktowymi wskazanymi w Zgłoszeniu, najpóźniej do dnia 11 maja 2015 roku.
Imiona i nazwiska Uczestników, zostaną również opublikowane przez Organizatora na stronie
internetowej www.dlapiper.com/poland/careers/openday pod warunkiem przekazania zgody
(zgodnie z § 5).
§ 10
Brak informacji od Organizatora potwierdzającej możliwość udziału do dnia 11 maja 2015 roku
oznacza, że dana osoba nie została zakwalifikowana do uczestnictwa w Dniu Otwartym.
III. PRZEBIEG DNIA OTWARTEGO, STAŻ
§ 11
Dzień Otwarty odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku (piątek) od godziny 9:00 do godziny około
18:00 w siedzibie DLA Piper w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, Warszawskie Centrum Finansowe,
XIV piętro, 00-113 Warszawa). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca
wydarzenia, o czym poinformuje Uczestników drogą telefoniczną lub e-mail, zgodnie z danymi
kontaktowymi wskazanymi w Zgłoszeniu.
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§ 12
W ramach Dnia Otwartego Uczestnicy wezmą udział w wydarzeniach zaplanowanych przez
Organizatora, w tym m.in. w pracy zespołowej polegającej na rozwiązaniu case study o tematyce
prawniczej lub podatkowej (dotyczy studentów IV i V roku oraz absolwentów). Uczestnicy zostaną
przydzieleni do poszczególnych zespołów przez Organizatora. Po rozwiązaniu case study, osoba
wybrana przez każdy z zespołów zaprezentuje rozwiązanie poszczególnych case study, które zostaną
omówione wspólnie z prawnikami i doradcami podatkowymi DLA Piper.
§ 13
Organizator wybierze maksymalnie do 5 osób spośród Uczestników, którym zostanie zaproponowana
możliwość odbycia jednomiesięcznej płatnej praktyki/stażu w DLA Piper, w terminie i departamencie
wskazanym przez wybranego Uczestnika z zastrzeżeniem, że pozytywnie oceniony zostanie wcześniej
przeprowadzony test z języka angielskiego oraz praktyka/staż zakończy się najpóźniej do końca 2015
roku.
Osoby zakwalifikowane do odbycia praktyk/stażu zostaną wyłonione przez Organizatora na podstawie
następujących kryteriów związanych z pracą w zespole, zgodnie z § 12 powyżej:
 poprawność identyfikacji problemu (problemów) prawnych zawartych w kazusie;
 poprawność identyfikacji przepisów prawa oraz związanej
i orzecznictwa, mających zastosowanie dla rozwiązania kazusu;

z

nimi

literatury

 jakość zaproponowanego rozwiązania kazusu na tle możliwości rozwiązania wynikających
z istniejącego stanu prawnego;
 poprawność logiczna i uzasadnienie merytoryczne zaproponowanego rozwiązania;
 jasność sposobu prezentacji rozwiązania z punktu widzenia odbiorcy usług prawniczych
nieposiadającego specjalistycznej wiedzy prawniczej, zainteresowanego uzyskaniem
praktycznego rozwiązania problemu;
 poprawność językowa (ortografia i gramatyka, prawidłowe cytowanie materiałów
wykorzystanych w pracy)
oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego w indywidualnie ustalonym terminie.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, KOSZTY
§ 14
Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania Uczestników w związku
z udziałem w Dniu Otwartym (Organizator nie ponosi żadnych innych kosztów związanych
z udziałem Uczestników w Dniu Otwartym).
§ 15
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej
pocztą lub pocztą elektroniczną, a także za działanie Internetu i związane z tym ewentualne
nieprawidłowości w toku kwalifikacji do Dnia Otwartego oraz w trakcie Dnia Otwartego.
§ 16
Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
Niniejszy Regulamin określa całość zasad przeprowadzenia IV edycji Dnia Otwartego w DLA Piper
pod nazwą "OPEN DAY". Wszelkie informacje o Dniu Otwartym zawarte w jakichkolwiek innych
materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter
pomocniczy.
§ 18
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Dnia Otwartego, powinny być kierowane do Organizatora
drogą e-mail na adres openday.warsaw@dlapiper.com lub pocztą na adres do korespondencji
wskazany dla Organizatora.
§ 19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów nadsyłania Zgłoszeń, ogłaszania komunikatów
wskazanych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji informacja o ewentualnych zmianach
zostanie
niezwłocznie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.dlapiper.com/poland/careers/openday.
§ 20
1. Żadne materiały związane z Dniem Otwartym nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania
Organizatorowi Zgłoszeń, jak również materiałów opracowanych przez Uczestnika w ramach Dnia
Otwartego stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 t r. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm., zwanych dalej "Materiałami") osoby zgłaszające oraz
Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Materiałów
w odniesieniu do terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału Materiałów oraz ich egzemplarzy;
c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w literze (b) przez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne
udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
d) wprowadzenie do pamięci komputerów lub serwerów oraz do sieci teleinformatycznych lub
informatycznych;
e) publikacje drukowane i elektroniczne.
2. Organizator jest uprawniony do sporządzenia dowolnej liczby kopii Materiałów, ich jakichkolwiek
części oraz wszystkich wersji i zmian.
3. Z chwilą, o której mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik oraz osoba zgłaszająca udziela
Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na sporządzanie, korzystanie i rozporządzanie utworami
zależnymi w stosunku do Materiałów, to jest w szczególności na wykonywanie opracowań,
adaptacji, zmian i przeróbek na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej. Z chwilą,
o której mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik oraz osoba zgłaszająca, przenosi nieodpłatnie na
Organizatora prawo do udzielania zezwoleń na sporządzanie, korzystanie i rozporządzanie
utworami zależnymi w stosunku do Materiałów to jest w szczególności ich opracowaniami,
adaptacjami, zmianami i przeróbkami na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.
4. Uczestnik oraz osoba zgłaszająca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych
do Materiałów oraz udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie osobistych praw
autorskich do Materiałów oraz upoważnia Organizatora do udzielania podmiotom trzecim dalszych
zezwoleń na wykonywanie osobistych praw autorskich do Materiałów.
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5. Z chwilą, o której mowa w ust. 1, Uczestnik oraz osoba zgłaszająca przenosi na Organizatora
własność nośników, na których dostarczono Materiały.
§ 21
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania w Internecie, prasie lub w telewizji imion
i nazwisk osób dokonujących Zgłoszeń, Uczestników, osób nagrodzonych w ramach Dnia Otwartego
oraz osób, którym zaproponowano odbycie stażu w DLA Piper, pod warunkiem udzielenia zgody
uczestników na powyższe publikacje w przesłanym Zgłoszeniu.
§ 22
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników w Internecie, prasie lub
w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych zebranych podczas Dnia Otwartego
w celach związanych z promocją Dnia Otwartego, pod warunkiem udzielenia zgody na powyższe
publikacje w przesłanym Zgłoszeniu.
§ 23
Informacje uzyskane od osób dokonujących Zgłoszenia zawarte w Zgłoszeniach oraz przesłanych na
prośbę Organizatora życiorysów będą wykorzystane przez Organizatora do sporządzenia zbiorczych
zestawień statystycznych oraz będą przetwarzanie przez Organizatora w celach organizacji Dnia
Otwartego oraz w celach rekrutacyjnych. DLA Piper Wiater sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Emilii Plater 53, 00 - 113 Warszawa jest administratorem danych osobowych przekazanych przez
Uczestników oraz osoby dokonujące Zgłoszeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do uczestniczenia w Dniu Otwartym
oraz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Uczestnik oraz osoba dokonująca Zgłoszenia
ma prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
§ 24
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, nr 90,
poz. 631, z późn. zm.).
§ 25
Regulamin Dnia Otwartego jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie
internetowej pod adresem www.dlapiper.com/poland/careers/openday.
§ 26
Każda z osób biorących udział w Dniu Otwartym, poprzez przesłanie Zgłoszenia Organizatorowi
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i jest nimi związana.
§ 27
Niniejszy Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia Regulaminu
lub zmian Regulaminu na stronie www.dlapiper.com/poland/careers/openday.
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