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Regulamin Konkursu “EYe on Tax” 2019 / 2020 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki i przebieg Konkursu „EYe on Tax” („Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k. (dawniej: Ernst & Young 

Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1 („Organizator”). 

3. Partnerem Konkursu jest Legalis C.H.BECK („Partner”). 

4. Partnerami medialnymi Konkursu są: ELSA, AIESEC, dlaStudenta.pl, Magiel, SKN Konsultingu, 

eurostudent.pl, Deal, Rachmistrz, pracuj.pl, Karierawfinansach.pl, SKNF, Index, Absolvent.pl 

(„Partnerzy medialni”). 

5. Koszt uczestnictwa w Konkursie: 

a. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

b. Organizator pokrywa koszty organizacji wszystkich etapów Konkursu. 

c. Organizator pokrywa koszty bezpośrednio związane z drugim etapem Konkursu, a w 

szczególności: 

 koszt przejazdu w obie strony dla studentów spoza Warszawy, udokumentowane na 

podstawie ważnego biletu PKS, PKP (klasa II, bilet ulgowy, studencki). 

 pobyt w pokojach dwuosobowych, w hotelu, w którym odbędzie się spotkanie finałowe.  

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

1. W Konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na uczelniach 

wyższych. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych tematyką Konkursu 

(„Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:  

a. Obecni ani byli pracownicy ani praktykanci EY (rozumianego jako podmioty uprawnione do 

oznaczania świadczonych usług logo „EY” lub „Ernst & Young”, lub posiadające w nazwie „Ernst 

& Young” – w Polsce i na świecie), jeżeli zatrudnienie lub okres odbywania praktyki trwały 

przynajmniej 3 miesiące. 

b. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani 

współpracujące na innej podstawie z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego, 

jeżeli zatrudnienie lub współpraca trwa przynajmniej 3 miesiące. Zatrudnienie lub współpraca, 

które ustały przed zgłoszeniem do Konkursu i nie zostały ponownie nawiązane, nie stanowią 

przeszkody do udziału w Konkursie. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w 

Konkursie osób zatrudnionych lub współpracujących z podmiotami świadczącymi usługi 

doradztwa podatkowego, jeżeli zadania wykonywane przez te osoby nie były i nie są 

bezpośrednio związane ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego. 

c. Osoby, które uczestniczyły w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu i zakwalifikowały się 

do finału Konkursu, zajmując ostatecznie miejsce I lub II. 

3. W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby indywidualne - studenci uczelni wyższych.  
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4. Zgłoszenie bądź udział uczestnika z naruszeniem zasad opisanych w pkt. 2 lub 3 powoduje 

dyskwalifikację Uczestnika oraz unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników. Organizator zastrzega 

możliwość dyskwalifikacji osoby naruszającej niniejszy Regulamin. 

5. Uczestnicy konkursu muszą spełniać w/w kryteria przez cały okres trwania konkursu, a Organizator 

może żądać weryfikacji i przedstawienia dokumentów potwierdzających dane Uczestników. 

6. Warunkiem zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej eyeontax.pl, w terminie od 1 października 2019 do 

20 listopada 2019. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

7. Uczestnicy świadome potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w formularzu oraz są świadomi, 

że podanie fałszywych informacji może stanowić przyczynę wykluczenia z udziału w Konkursie. 

 

III. Przebieg Konkursu 

 

1. Etap pierwszy – termin: 8 października 2019 – 22 listopada 2019  

a. Etap pierwszy część pierwsza Konkursu przeprowadzona zostanie on-line, za pośrednictwem 

platformy testowej, na której udostępnione zostaną zadania oraz internetowy formularz 

odpowiedzi, na którym Uczestnicy udzielać będą odpowiedzi na pytania konkursowe. 

b. Każdemu poprawnie zarejestrowanemu Uczestnikowi drogą elektroniczną zostaną 

udostępnione: 

 instrukcja uczestnictwa w Etapie pierwszym Konkursu zawierająca informację o sposobie 

odpowiedzi na pytania konkursowe i zasadach punktacji tych zadań, a także wymagania 

techniczne i sprzętowe niezbędne do udziału w Etapie pierwszym Konkursu 

(uczestnictwo w Etapie pierwszym Konkursu wymaga w szczególności dostępu do sieci 

Internet oraz możliwości odtwarzania nagrań video); 

c. Na pytania konkursowe w liczbie piętnastu (15) z pierwszego etapu Konkursu należy 

odpowiedzieć do 21 listopada 2019r. do 23:59. Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie 

będą brane pod uwagę.  

d. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy udzielać wyłącznie za pośrednictwem internetowego 

formularza odpowiedzi wskazanego w instrukcji do Etapu pierwszego. Odpowiedzi udzielone w 

innej formie (np. nadesłane pocztą lub mailem) nie będą brane pod uwagę.  

e. Integralną część odpowiedzi na pytania I etapu Konkursu stanowi załączenie przez każdego 

Uczestnika życiorysu ze oraz przesłanie tych dokumentów drogą elektroniczną na adres: 

eye_on_tax@pl.ey.com Do życiorysu Uczestnik dołącza oświadczenie o tym, że nie 

zachodzą wobec niego okoliczności uniemożliwiające uczestnictwo w Konkursie, 

określone w II. 2. I 3. Regulaminu. Odpowiedzi na pytania testowe od Uczestników którzy nie 

przesłali wyżej wymienionych dokumentów, nie będą brane pod uwagę.  

f. Za prawidłowe odpowiedzi w ramach wyżej opisanej części I etapu pierwszego  Konkursu 

Uczestnicy będą otrzymywali punkty oraz równą liczbie punktów walutę konkursową, tzw. 

EYRO, w proporcji 10 EYRO za jeden punkt za jedną prawidłową odpowiedź, maksymalnie 

piętnaście punktów, czyli 150 EYRO. 
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2. Etap drugi – termin: 26 listopada 2019 – 17 stycznia 2020  

EYRO mogą być wymienione na warsztaty przygotowujące do udziału w etapie drugim i jednocześnie 

pozwalające uzyskać punkty w ramach drugiego etapu Konkursu. Organizator zorganizuje łącznie 12 

takich warsztatów w 6 tematykach po 2 terminy każdy warsztat w 6 lokalizacjach w Polsce: Warszawa, 

Łódź, Katowice, Kraków, Gdańsk, Wrocław. 

a. Aby uzyskać możliwość dostania się do finału, Uczestnicy muszą w ramach warunku 

koniecznego odpowiedzieć na przynajmniej dwa z sześciu tematów prac nawiązujących 

tematycznie do prowadzonych warsztatów i odesłać na adres e-mail: eye_on_tax@pl.ey.com.  

b. W celu zwiększenia szans na zakwalifikowanie do etapu trzeciego (finału) Uczestnicy mogą 

zwiększyć ilość punktów poprzez realizację dodatkowych czynności udostępnianych przez 

Organizatora na stronie eyeontax.pl, w szczególności w postaci – testów online, rozprawki z 

wizyty w sądzie, napisania streszczenia artykułu. 

c. Prace Uczestników, które nie będą spełniać warunków uczestnictwa (określonych w 

Regulaminie) nie będą rozpatrywane. 

d. Do finału Konkursu dostaną się osoby, które zdobędą największą ilość punktów w ramach 

całego drugiego etapu Konkursu, na które składają się punkty zdobyte: 

 w ramach pierwszej części etapu pierwszego, tj. odpowiedzi na pytania online, 

maksymalnie 15 punktów, 

  w ramach drugiej części etapu pierwszego, tj. odpowiedzi na tematy prac 

nawiązujących tematycznie do prowadzonych warsztatów, 

 Za dodatkowe aktywności wskazane w pkt b. powyżej. 

e. Wyniki drugiego etapu podane zostaną na stronie: 

https://www.ey.com/pl/pl/careers/students/joining-ey/eye-on-tax  dnia 27 stycznia 2020. 

 

 

3. Etap trzeci (finał) – termin: 24 lutego 2020 

a. Mając na uwadze dbałość o wysoki poziom merytoryczny Konkursu, a jednocześnie chcąc 

zapewnić możliwość udziału w drugim etapie jak największej liczbie Uczestników, Organizator 

wprowadza następujące zasady kwalifikowania Uczestników do drugiego etapu (finału): 

 do trzeciego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 48 Uczestników, 

które uzyskają największą liczbę punktów podczas Etapu drugiego Konkursu; 

 w  przypadku, gdyby większa liczba Uczestników zajmujących ostatnie miejsca 

kwalifikujące do udziału w trzecim etapie uzyskała taką samą liczbę punktów, Organizator 

może podjąć decyzję indywidualnie odnośnie ostatecznie zakwalifikowanych 

Uczestników. 

 Wyniki podane przez Organizatora są ostateczne i wyłaniają Uczestników którzy wezmą 

udział w trzecim etapie Konkursu. 

b. Trzeci etap Konkursu – finał - odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

Szczegóły dotyczące lokalizacji, organizacji dojazdu oraz przebiegu etapu trzeciego zostaną 

wysłane na adresy mailowe Uczestników zakwalifikowanych do finału maksymalnie do 

31.01.2020r. 

https://www.ey.com/pl/pl/careers/students/joining-ey/eye-on-tax
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c. Na potrzeby etapu trzeciego (finału) zakwalifikowani do niego uczestnicy zostaną przydzieleni 

przez Organizatora według jego swobodnej decyzji, przy uwzględnieniu jednakże okoliczności, 

aby w miarę możliwości w jednym zespole byli reprezentowani Uczestnicy różnych kierunków 

studiów;  do poszczególnych 4-osobowych zespołów („Zespół”) w ramach których przystąpią do 

rozwiązywania zadań w etapie trzecim (finale). 

d. Etap trzeci składać się będzie z trzech części: pytań opisowych i testowych oraz kazusu, których 

treść, jak i zasady rozwiązywania zostaną przedstawione w dniu odbywania się etapu drugiego. 

e. Rozwiązania pytań opisowych przedstawione zostaną przez Zespoły w formie prezentacji ustnej 

po zakończeniu jego rozwiązywania. Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi, 

spójność i logika argumentacji oraz styl wypowiedzi. 

f. Część testowa będzie polegała na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe przy użyciu 

aplikacji - systemu do głosowania. 

g. Do ścisłego finału - trzeciej części trzeciego etapu - zakwalifikują się dwa Zespoły, które będą ze 

sobą rywalizowały jako strony w sporze sądowym na podstawie przedstawionego kazusu. 

 

IV. Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Nagroda główna dla całego Zespołu, który zajął I miejsce w trzecim etapie Konkursu, 

składa się z: 

 nagrody pieniężnej przyznanej przez Organizatora w wysokości  

24 000 PLN dla zwycięskiego Zespołu; 

 oferty pracy dla osób posiadających tytuł min. licencjata (warunkiem otrzymania 

oferty pracy jest pełna dyspozycyjność Kandydata) lub płatnych praktyk w Dziale 

Doradztwa Podatkowego lub EY Law; 

 nagrody rzeczowe przekazane przez Partnera Konkursu – Legalis C.H.BECK; 

b. Nagroda dla każdego członka Zespołu, który zajął II miejsce w trzecim etapie Konkursu, 

to: 

 nagroda rzeczowa (ufundowana przez Organizatora); 

 nagrody rzeczowe przekazane przez Partnera Konkursu – Legalis C.H.BECK; 

c. Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu Konkursu zostaną uhonorowani drobnymi 

upominkami-gadżetami. 

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 

3. Nagroda w postaci pokrycia kosztów zobowiązania podatkowego od nagród rzeczowych lub 

pieniężnych przekazanych przez Organizatora Konkursu zostanie sfinansowana przez Organizatora. 

a. Podatek od nagród rzeczowych zapłaci Organizator Konkursu. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania wybranych nagród lub przyznania wybranych 

nagród ex aequo. 

4. W przypadku niewyłonienia zwycięskiego Zespołu (przyznania dwóch drugich miejsc ex aequo), obie 

drużyny otrzymają nagrody przewidziane dla II miejsca określone w pkt IV 1b.  
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5. W przypadku przyznania dwóch pierwszych miejsc ex aequo, obie drużyny otrzymają nagrody 

przewidziane dla II miejsca określone w pkt IV 1b., a także: 

a. Nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 PLN dla każdego członka Zespołu który zajął ex 

aequo pierwsze miejsce, 

b. Oferty płatnych praktyk lub pracy w Dziale Doradztwa Podatkowego EY lub w Kancelarii 

Prawnej EY Law, 

c. nagrody rzeczowe przekazane przez Partnera Konkursu – Legalis C.H.BECK; 

 

V. Dane osobowe 

 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym samym wyrażenie 

zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu 

aktywnego udziału w Konkursie i przekazania nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora 

znajdują się w pkt 1 Regulaminu. 

3. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy, spółki z sieci Organizatora oraz 

podmioty wspomagające Organizatora w jego biznesowej działalności, jak również Partnerzy Konkursu. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora obejmuje także ich ujawnienie niezależnemu 

Jury Konkursu oraz innym osobom dokonującym oceny materiałów zgromadzonych na cele Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie będą przechowywane w celach związanych 

z organizacją Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) 

lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

5. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą 

bezpośrednio od Uczestników (lub zostały przekazane w imieniu Uczestnika), w szczególności: imię, 

nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i innych danych kontaktowych. 

6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika żądania 

ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

żądania ich przeniesienia. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych., w tym celu Uczestnicy, są proszeni o kontakt z Organizatorem na 

adres e-mail: eye_on_tax@pl.ey.com. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z 

rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i może spowodować usunięcie wszystkich dotychczas 

zapisanych w Konkursie danych i wyników. 

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Uczestnika 

danych osobowych w formularzu jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, brak podania tych danych 

uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. 

9. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych 

osobowych. 

http://www.ey.com/OurLocations
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10. Kontakt do inspektora danych osobowych:  

kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. 

11. W przypadku przekazania danych osobowych przez Uczestnika, które nie dotyczą Uczestnika 

bezpośrednio lub wprowadzenia danych osobowych Uczestnika przez osobę trzecią, Uczestnik lub 

osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Organizatora dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku 

informacyjnego zgodnie z ust. 2-10 niniejszego paragrafu. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej 

https://www.ey.com/pl/pl/careers/students/joining-ey/eye-on-tax. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie.  

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie: 

a. od dnia następnego po dniu zamieszczenia ich na stronie konkursowej, w przypadku zmiany 

wprowadzonej przed rozpoczęciem drugiego etapu; 

b. z chwilą ich zakomunikowania uczestnikom drugiego etapu, w przypadku konieczności 

dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania drugiego etapu. 

3. Nagroda w postaci umowy o pracę lub praktyk nie dotyczy osób zatrudnionych ani współpracujących (w 

rozumieniu pkt II.2) z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego. Nagroda będzie 

obejmowała możliwość zdobycia umowy o pracę lub praktyki w dogodnym dla nagrodzonych i firmy 

terminie, nie późniejszym niż do 31 grudnia 2020r. 

4. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie 

decyzje Organizatora są w tym zakresie wiążące i ostateczne. 

5. Naruszenie przez któregokolwiek z uczestników zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem 

stanowi podstawę do dyskwalifikacji całego Zespołu. Dyskwalifikacja może nastąpić również po 

zakończeniu Konkursu, jeżeli powody dyskwalifikacji istniały przed jego zakończeniem. Organizator 

zastrzega możliwość dyskwalifikacji wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.  

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do 

Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo 

do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego regulaminu. 

7. Organizator należy do globalnej sieci stowarzyszonych podmiotów posługujących się marką Ernst & 

Young działających w Polsce i zagranicą. Podmioty Ernst & Young oraz ich członkowie, udziałowcy, 

członkowie zarządu, przedstawiciele partnerzy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności związanej z Konkursem. Wszelkie ewentualne roszczenia mogą zostać zgłoszone 

wyłącznie w stosunku do Organizatora. 

mailto:kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com

