
Challenge Accepted: Formularz zgłoszeniowy & Regulamin z klauzulą poufności

Dla sprawnego działania grupy i stworzenia bezpiecznej przestrzeni, która sprzyja swobodnej wymianie i 
dialogowi, każdy (!) uczestnik bez wyjątku podpisuje ten regulamin i klauzulę poufności. 

Naszym wspólnym celem, a przede wszystkim organizatora Career Angels, jest stworzyć takie miejsce dla 
doświadczonych managerów w Warszawie – którzy przyjęli wyzwanie szukania pracy – by mogli:

• wymieniać się swoimi doświadczeniami
• wspierać poprzez słuchanie, dobre słowo lub informacje
• wzajemnie się inspirować

Mile widziane
• pozytywne nastawienie do wyzwania
• szacunek dla wszystkich uczestników
• otwartość i prawdomówność
• chęć dzielenia się doświadczeniami i wiedzą
• mówienie o emocjach, frustracjach, odczuciach
• w miarę regularna obecność (min. 30%)

Niemile widziane
• ciągłe narzekanie
• nieszczerość
• pesymizm
• skupienie się tylko na sobie np. poprzez: nie 

dzielenie się - innymi słowy: stawianie na relację 
jednostronną 

ALE: można się jak najbardziej „wygadać” z nastawieniem „Chcę się wygadać, bo np. nie mam komu o tym 
wszystkim opowiedzieć”. Ważne dla sukcesu grupy będzie to, aby każdy mógł wyjść z czymś pozytywnym, z 
czymś dla siebie.

Dodatkowo:
• organizator Career Angels zatwierdza i w miarę możliwości weryfikuje każdego uczestnika, który chce

dołączyć do grupy. W konsekwencji nie można spontanicznie przyjść z osobą towarzyszącą. Wszystkie 
zgłoszenia należy wysłać mailowo na adres: Challenge.Accepted@  CareerAngels.eu   wraz z CV/linkiem do 
profilu LinkedIn oraz numerem telefonu.

• organizator zastrzega sobie prawo, by zmienić formułę spotkań oraz usunąć członków bez jakiegokolwiek 
uzasadnienia

• uczestnicy są na różnych etapach szukania pracy, działając mniej lub bardziej intensywnie
• zasady obowiązują offline i online
• osoby naruszające zasady zostają natychmiast usunięte z grupy bez możliwości powrotu
• uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach jest dobrowolne i bezpłatne
• jeśli nie jesteśmy pewni, że będziemy mogli wziąć udział w spotkaniu – nie zajmujmy miejsca innym! 

Osoby, które zapisują się na spotkanie i nie odwołują go w odpowiednim czasie: nie otrzymają 
zaproszenia na kolejne spotkanie CHA. Odwołania obecności na spotkaniu można dokonać poprzez 
przesłanie maila na C  hallengeAccepted@CareerAngels.eu   (nie na CHA LinkedIn czy smsem), a odwołanie 
powinno być przesłane do poniedziałku, w którym odbywa się spotkanie do 10.00 rano, późniejsze 
odwołania będą traktowane jako brak odwołania

• jeśli relacje będę kontynuowane po spotkaniach – co serdecznie rekomendujemy i do czego Was 
zachęcamy – szanujemy dalej zasadę poufności i prywatność pozostałych uczestników

Ja, __________________________, z numerem dowodu (lub PESEL) _________________________, 
przeczytałem/am, zrozumiałem/am i akceptuję cały regulamin. 

Dodatkowo:
• rozumiem, że  kierujemy się zasadą „what happens in Vegas stays in Vegas” (dotyczy to też oczywiście 

organizatora). Zobowiązuję się do zachowania pełnej poufności pod karą grzywny 20 000 PLN 
(dwadzieścia tysięcy złotych)

• po spotkaniach nie będę ujawniał/a tożsamości uczestników
• nie będę przekazywał/a i ujawniał/a informacji poruszanych lub przekazywanych podczas spotkań – ani 

nie będę robił/a zdjęć / nagrań audio i wideo
• nie będę wykorzystywał/a pozyskanych informacji do celów prywatnych ani zawodowych, chyba że 

dostanę na to zgodę, np.: adres mailowy do headhuntera lub decydenta, informacja o procesie 
rekrutacyjnym itd. Jeśli sytuacja jest niejasna, kieruję się zasadą ostrożności i pytam, „Czy mogę 
wykorzystać tę informację?”

Administratorem danych osobowych jest Troaching Institute, właściciel marki Career Angels, NIP: 1132626748, adres oddziału: Wspólna 69/8, 00-687 Warszawa. 
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu zapewnienia uzgodnionego zakresu usług – uczestnictwo w bezpłatnych spotkaniach 
(networking & szkolenie/wykład) i ewentualnie zaproponowanie bezpłatnej konsultacji. Udostępnienie danych jest dobrowolne i masz prawo do ich wglądu oraz 
zmiany. 

…………………………………………………………………………
……

Data, Twój czytelny podpis
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