Targi Pracy na terenie MAHLE Polska - REGULAMIN
1. Niniejszy

Regulamin

określa

zasady uczestnictwa

w TARGACH

PRACY

W

MAHLE

organizowanych przez MAHLE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie 63- 700, ul. Mahle 6.
2. TARGI PRACY W MAHLE odbędą się w dniu 22 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
oraz w dniu 23 kwietnia w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie MAHLE Polska .

3. Uczestnik TARGÓW PRACY W MAHLE zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych
w niniejszym Regulaminie.
4. Warunkiem uczestnictwa w TARGACH PRACY W MAHLE jest akceptacja niniejszego
Regulaminu.
5. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy panującymi w MAHLE Polska i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
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6. Uczestnictwo w TARGACH PRACY W MAHLE jest bezpłatne.
7. Każdy odwiedzający TARGI PRACY W MAHLE zobowiązuje się do okazania ochronie zakładu
ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna).

8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Zakładu MAHLE Polska wyłącznie z prawnym
opiekunem.
9. W związku z planowanym zwiedzaniem obszarów produkcyjnych i obowiązkiem zastosowania
ochrony stóp niezbędne jest posiadanie obuwia pełnego na płaskiej podeszwie.
10. Zwiedzanie obszarów produkcyjnych w ramach zorganizowanych grup możliwe jest wyłącznie dla
osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich powyżej 14 roku życia pod opieką prawnego opiekuna.
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11. Na terenie TARGÓW PRACY W MAHLE obowiązuje zakaz:
a. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
b. spożywania alkoholu i innych substancji odurzających,
c. wnoszenia substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych,

d. nagrywania dźwięku i rejestracji obrazu.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Uczestników, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny,
z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatorów.
13. W ramach TARGÓW PRACY W MAHLE Uczestnik może złożyć swoje CV. Uczestnik niniejszym
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji w MAHLE Polska (zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie

danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309).
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