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Regulamin Programu ambasadorskiego MDDP
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Celem programu jest reprezentowanie oraz dbanie o dobry wizerunek MDDP wśród studentów
danej uczelni.

1.2.

Rekrutacja do programu prowadzona w dniach 10-21 października 2016 r. skierowana jest do
studentów prawa trzeciego i czwartego roku, zainteresowanych prawem podatkowym, prawem
korporacyjnym, postępowaniem administracyjnym lub sądowym oraz prawem pracy.

1.3.

Program ambasadorski realizowany będzie w roku akademickim 2016/2017, od października do
czerwca.

1.4.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. REKRUTACJA
2.1.

Za proces zbierania kandydatur Ambasadorów odpowiada Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Prawa ELSA Poland.

2.2.

Za proces rekrutacji oraz wybór Ambasadorów odpowiada MDDP.

2.3.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie wspólnie przygotowanych formularzy
zgłoszeniowych sprawdzających kompetencje kandydatów oraz CV.

2.4.

Na Ambasadora aplikować może każdy student prawa lub administracji spełniający wymogi
określone w ust. 1.2. następujących uczelni:
•

Uniwersytetu Warszawskiego;

•

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

•

Uniwersytetu Łódzkiego;

•

Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

•

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
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•
2.5.

Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Zgłoszenia (wypełniony formularz oraz CV) należy przesłać elektronicznie na adres:
ambasador.mddp@elsa.org.pl Tematem wiadomości powinno być: „MDDP – Program
Ambasadorski, Zgłoszenie”.

2.6.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 21 października 2016 r.

2.7.

Ambasadorzy będą wybierani na podstawie zgłoszeń, rozmowy telefonicznej a w przypadku dużej
liczby zgłoszeń – rozmowy z przedstawicielem MDDP w siedzibie w Warszawie.

2.8.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.9.

Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie lub zawierające nieprawdziwe dane będą prowadziły
do dyskwalifikacji kandydata.

2.10. MDDP zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rekrutacji lub niewybrania żadnego
z kandydatów na danej uczelni.

3. OBOWIĄZKI AMBASADORA
Zadaniem Ambasadora jest reprezentowanie MDDP na swojej uczelni. W celu wypełnienia tego zadania
Ambasador ma w szczególności następujące obowiązki:
1) pozostawanie w stałym kontakcie z koordynatorem Ambasadorów;
2) reprezentowanie firmy na swojej uczelni;
3) bieżąca promocja działań firmy w środowisku akademickim;
4) inicjowanie wydarzeń promujących na wydziale;
5) organizacja wydarzeń;
6) przekazywanie relacji z wydarzeń;
7) udział w spotkaniach ambasadorów;
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8) comiesięczne wysyłanie raportów ze swojej działalności (do 5 dnia każdego miesiąca)
na podstawie wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. OBOWIĄZKI MDDP
W ramach przeprowadzania programu ambasadorskiego MDDP powinno w szczególności:
1) koordynować programu ambasadorski;
2) informować Ambasadorów o planowanych przez MDDP działaniach promocyjnych wśród
studentów;
3) zapewnić materiały promocyjne dla Ambasadorów;
4) organizować spotkania Ambasadorów;
5) organizować szkolenia dla Ambasadorów.

5. NAGRODY I SANKCJE
5.1.

Działalność Ambasadora oceniana jest na bieżąco.

5.2.

W trakcie trwania programu, dwukrotnie zostanie wybrany najlepszy Ambasador, który zostanie
nagrodzony nagrodą specjalną w postaci tabletu. Pierwszy zostanie wybrany do 10 marca 2017 r.
za okres od listopada 2016 r. do lutego 2017 r., drugi natomiast do 10 lipca 2017 r. za okres od marca
do czerwca 2017 r..

5.3.

Po zakończeniu Programu Ambasadorskiego wystawiane są zaświadczenia o uczestnictwie
w Programie oraz referencje zawodowe.

5.4.

Dla najlepszych Ambasadorów przewidziane są również płatne praktyki letnie z możliwością
przedłużenia.

5.5.

W razie naruszania bądź niewywiązywania się ze swoich obowiązków, Ambasador może zostać
odwołany ze swojej funkcji.
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z interpretacją regulaminu lub rekrutacją należy kierować
na adres: ambasador.mddp@elsa.org.pl.

6.2.

Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie: http://elsa.org.pl/ambasador-mddp/
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Załącznik nr 1
Program ambasadorski MDDP
Raport
Ambasador:
Uczelnia:
Miesiąc:
Czy podjąłeś/podjęłaś jakieś działania w tym miesiącu?
Tak/Nie
Jeśli tak, jakie były to działania?

Jakie były ich efekty? (np. liczba uczestników, liczba rozdanych materiałów
itd.)

Podziel się z nami swoimi pomysłami na projekty, działania i promocję MDDP.
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