
Zasady udziału w „Nokia Paper Mill” Escape Room 

 

1. Organizator  

Organizatorem „Nokia Paper Mill” Escape Room jest Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o z siedzibą 

w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265262, NIP 113-26-

39-219, REGON 140718341, BDO 000128704, kapitał zakładowy w wysokości 27.900.000,00 zł 

(„Organizator”). 

2. Cel i Uczestnicy  

Celem Konkursu jest szerzenie i rozwijanie wiedzy programistycznej wśród osób, które dokonały 

prawidłowego zgłoszenia udziału w Escape Room oraz zaproszenie tych osób do procesów rekrutacji 

w Nokii na stanowiska stażowe („Uczestnicy”).  

Uczestnikami mogą być wyłącznie: 

• Osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  

• Osoby mające aktywny status studenta tzn. aktywnie studiujący i które nie ukończyły 36 roku 

życia 

• Osoby które studiują na min. 2 roku studiów informatycznych/technicznych 

• Osoby interesujące się językiem C++    

• Osoby mieszkające we Wrocławiu lub okolicach  

• Osoby, które przez ostatnie 12 m-cy nie biorące udziału w procesie rekrutacyjnym do Nokii na 

stanowisko C++ Working Student 

W Escape Room może wziąć udział maksymalnie 10 Uczestników – o możliwości dołączenia decyduje 

pierwszeństwo dokonania prawidłowej rejestracji, która spełnia wymagania opisane w pkt 2. 

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby pozostające w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-

prawnym z Organizatorem. Udział w Escape Room jest osobisty, nieodpłatny i dobrowolny. 

Niedopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia lub udział przez osobę trzecią.  

3. Termin Konkursu i warunki zgłoszenia  

o Escape Room zostanie przeprowadzony w dniach: 

16.11.2022  g. 9:00 

17.11.2022 g. 12:00 

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny pod adresem:  

 

„Escape Room – Nokia Paper Mill” - formularz rejestracyjny (office.com) 

 

Rejestracja trwa do 14.11.2022 do godz. 9:00 

d). Rejestracja Uczestnika wymaga podania adresu e-mail, telefonu oraz imienia i nazwiska, a także 

udzielenia zgody na niniejsze zasady Wydarzenia („Zasady”) Polityce Prywatności Nokia oraz udzielenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i udziału w samym wydarzeniu i procesu 

rekrutacji. Regulacje te są dostępne do pobrania w trakcie wypełniania zgłoszenia. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=URdHXXWWjUKRe3D0T5YwsJDAd2x0cYtGkSbqpCid_gFUMVE1WDZVVTFNSlU3VDFPTTJCM0UyWjk3UC4u


e). W dniu 14.11.2022 Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia, otrzyma za pośrednictwem 

wiadomości e-mail zaproszenie na wydarzenie z dokładną datą, czasem i miejscem.  

4. Przebieg   

Escape Room organizowany jest w formie wydarzenia offline w biurze firm NOKIA – West Link, 

Szybowcowa 2 Wrocław. Uczestnicy biorą udział w zabawie Escape Room, gdzie mają do rozwiązania 

zagadki programistyczne i logiczne. Drużyna składa się z 5 osób. Praca drużyny jest obserwowana przez 

menadżerów z biznesu. Po zakończonej zabawie, wybrani kandydaci są zapraszani na krótkie, 15-

minutowe rozmowy techniczne. Najlepsi otrzymują Golden Ticket – przepustkę na pełną rozmowę 

rekrutacyjną online, ustalaną już w dogodnym dla obu stron terminie.  

5. Postanowienia końcowe  

Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Escape Room. Prosimy jednak o informację o 

rezygnacji na adres: recruitment.wroclaw@nokia.com, aby inny Uczestnik miał możliwość dołączyć do 

nas. 

Uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu i zasad przebywania w Escape Room NOKIA 

oraz do niefotografowania i nierozpowszechniania treści w nim poznanych.  

Organizator Wydarzenia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych Zasad (także 

w przedłużenia lub skrócenia okresu Wydarzenia lub jego odwołania z ważnych powodów). W 

kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach (w tym odnośnie zasad przetwarzania danych 

osobowych) mają zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności Nokia oraz przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

mailto:recruitment.wroclaw@nokia.com

