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Regulamin Konkursu "BCG Scholarship" 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu "BCG Scholarship" zwanego dalej „Konkursem”, jest  

The Boston Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 000039427, o kapitale zakładowym 50.000 zł., NIP 526-174-66-23, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

§ 2 

UCZESTNICY 

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci studiów dziennych, zaocznych bądź 

wieczorowych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz w styczniu 2018 będą posiadać 

status studenta („Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby, które kiedykolwiek były 

zatrudnione przez The Boston Consulting Group Sp. z o.o. w ramach stosunku pracy; 

na pełny etat, na umowę zlecenie lub na stanowisku Visiting Associate. Wyjątek 

stanowią osoby, które były lub są zatrudnione, w ramach programu Student Support. 

3. Warunkiem zgłoszenia Uczestnika do Konkursu jest poprawne wypełnienie formularza 

rejestracyjnego, załączenie CV, wykazu ocen ze wszystkich lat studiów oraz eseju 

liczącego 600-700 słów – w terminie do 9 maja 2017 do godziny 23:59. 

4. Poprawna rejestracja oraz przesłanie wymaganych dokumentów może zostać 

wykonane przez Uczestnika tylko raz, w danej edycji Konkursu. 

5. Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do trzeciego etapu Konkursu, nie może 

wziąć udziału w kolejnych edycjach Konkursu.  

6. Uczestnicy deklarują, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z 

prawdą. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie wykluczeniem z Konkursu. 
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II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 

Etap pierwszy  

1. Rejestracji na Konkurs można dokonać najpóźniej do 9 maja, do godz. 10:00. Aplikacje 

przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Kompletne aplikacje powinny zawierać trzy dokumenty w formacie .pdf: CV, wykaz 

ocen oraz esej. Aplikacje niekompletne, tj. nie zawierające wszystkich trzech 

wymaganych dokumentów, nie zostaną rozpatrzone. 

3. Esej powinien zawierać między 600 a 700 słów, nie wliczając spacji. Prace zawierające 

więcej lub mniej słów nie zostaną rozpatrzone. 

4. Kryteria oceny eseju zawierają, lecz nie ograniczają się do: spójności i kreatywności 

wypowiedzi pisemnej oraz stosownej argumentacji kandydatury Uczestnika do 

wygrania Konkursu w kontekście edukacji i rozwoju kariery zawodowej.   

5. Wyniki pierwszego etapu zostaną przesłane do Uczestników na wskazany w formularzu 

rejestracyjnym adres mailowy, najpóźniej w dniu 15 maja 2017, godz. 23:59. 

6. Do drugiego etapu Konkursu zostaną zakwalifikowani Uczestnicy wybrani przez 

Organizatora na podstawie oceny wszystkich dokumentów załączonych w formularzu 

rejestracyjnym.  

Etap drugi 

7. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają zaproszenie na 

testy w warszawskim biurze BCG (Mokotowska 1). Testy odbędą się w drugiej połowie 

maja 2017 roku. 

8. Uczestnicy otrzymają opis testu i materiały pomocnicze najpóźniej w dniu 15 maja 

2017 o godz. 23:59. 

9. Test polegać będzie na rozwiązaniu zadań przygotowanych przez BCG. Kryteria oceny 

testu to: umiejętności analityczno-numeryczne, osąd biznesowy oraz umiejętność 

estymacji na podstawie danych liczbowych. 
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10. Uczestnicy, którym uda się zakwalifikować do trzeciego etapu Konkursu, zostaną o tym 

poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres 

e-mail, najpóźniej do dnia 26 maja 2017. 

Etap trzeci 

1. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu trzeciego otrzymają zaproszenia na serię rozmów 

do biura BCG. Etap trzeci podzielony będzie na dwie części (3A oraz 3B): 

a. Jedna rozmowa z Koordynatorem Zespołu Rekrutacji BCG (3A) 

b. Dwie rozmowy z Konsultantami warszawskiego biura BCG (3B) 

2. Uczestnicy, który pozytywnie przejdą część 3A, zostaną zaproszeni na spotkania w 

ramach części 3B. W przypadku negatywnej oceny po rozmowie w ramach części 3A, 

Uczestnicy nie zostaną zaproszeni do etapu 3B.  

3. Pierwsza i druga część trzeciego etapu (3A oraz 3B) Konkursu będą miały formę 

rozmów. Kryteria oceny obu części zawierają, lecz nie ograniczają się do: motywacji, 

komunikacji i zaangażowania oraz umiejętności argumentacji kandydatury Uczestnika. 

4. Rozmowy będą podstawą do wyłonienia dwójki „Zwycięzców", tj. Uczestniczki i 

Uczestnika, którzy otrzymali najwyższe oceny podczas etapu 3. 

5. Przebieg trzeciego etapu Konkursu jest nadzorowany przez Organizatora. 

6. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi najpóźniej 12 czerwca 2017. 

§ 4 

NAGRODY 

1. Nagroda dla Zwycięzcy: 

a. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 PLN.  

b. Zwycięzcy zostanie również przyznana nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej 11,11% wartości nagrody (1.667 zł), którą Organizator 

zatrzyma na poczet należnego podatku z tytułu wygranej w Konkursie 

c. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie dwoje Zwycięzców w 

kategorii: kobieta i mężczyzna. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, gdy w jego ocenie żaden 

z Finalistów nie spełni kryteriów wskazanych w § 3 Regulaminu. 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE I DZIAŁANIE INTERNETU 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji 

wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu  

i ewentualne z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu.  

§ 6 

DECYZJE ORGANIZATORA 

Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów nadsyłania Odpowiedzi. W takiej sytuacji 

informacja o ewentualnych zmianach zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora www.facebook.com/BCGinPoland, a jeżeli zmiany zostaną 

wprowadzone po upływie terminu przesyłania formularzy zgłoszeniowych wskazanego w § 3 

Regulaminu, Uczestnicy zostaną o tym poinformowani pocztą elektroniczną.  

§8 

Wszelkie materiały związane z Konkursem, które zostaną przekazane Organizatorowi przez 

Uczestników, nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów 

opracowanych przez Uczestnika w ramach Konkursu, Uczestnik przenosi na Organizatora 

prawo własności egzemplarzy tych materiałów, a z chwilą przyznania nagrody zobowiązuje się 

przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tych materiałów na następujących 

polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki 

innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, i wprowadzanie 

ich do pamięci komputera.  
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§ 9 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji  

o Zwycięzcach Konkursu, w Internecie, prasie i telewizji. Organizator zastrzega sobie również 

prawo do wykorzystania wizerunku Finalistów w materiałach promujących działania 

Organizatora. Przez rejestrację, o której mowa w § 3 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na 

powyższe publikacje.  

§ 10 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania Uczestnikom informacji o dokładnych 

wynikach otrzymanych podczas trzech etapów Konkursu. 

§ 11 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu 

Konkursu w dowolnym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili 

jego opublikowania na stronie https://www.bcg.com/pl-pl/careers/apply/warsaw-scholarship-

program.aspx 

§ 12 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

§ 13 

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie 

internetowej pod adresem https://www.bcg.com/pl-pl/careers/apply/warsaw-scholarship-

program.aspx 

§ 14 

Każdy biorący udział w Konkursie, nadsyłając swoją aplikację, akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 


