Stipendijní
program
Z/C/H Legal

My v Z/C/H Legal
Tě podpoříme!

Believe in Yourself
Možná to budeš právě Ty,
kdo od nás získá finanční
příspěvek 25.000 Kč
na podporu při studiu.

Jasně, nebude
to snadné,
ale ukážeš,
že děláš
něco navíc.

Vypracuj odbornou
práci na téma:

 roky s GDPR:
2
očekávání vs. realita

Prokaž nám, že studuješ
bakalářský nebo magisterský
program na některé z veřejných
právnických fakult v České republice.
Joj, zde možná
někdo odpadne,
ale nic není
v životě zadarmo.

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář
Národní 973/41, Praha 1, 110 00
tel.: +420 225 020 500

Tak tohle
bude brnkačka!

 olož nám, že za zimní
D
semestr v akademickém
roce 2019/2020 máš vážený
prospěchový průměr do 1,5.

www.zchlegal.cz

A teď ještě pár nudných technikálií:
1

Rozsah a formát odborné práce

Odborná práce musí být napsána v českém jazyce v rozsahu
minimálně 6 000 a maximálně 8 000 znaků včetně mezer.
Práce musí být původní, bez předchozí účasti v jiných soutěžích.
2

Do kdy a kam práci zaslat?

Odborná práce musí být doručena nejpozději do 30. 4. 2020 ve
formě wordového a PDF dokumentu spolu s potvrzením studijního
oddělení o  výsledcích studia za zimní semestr v akademickém roce
2019/2020 na e-mail: jana.hladka@zchlegal.cz. Jako předmět
e-mailu uveď „Stipendium“; v e-mailu nezapomeň na své jméno,
příjmení, telefonní číslo, fakultu a ročník studia.
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Vyhlášení soutěže

Vítěz bude vybrán na základě posouzení odborné práce
společníky Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář (dále
jen „Z/C/H Legal“). Vyhlášení vítěze Stipendijního
programu proběhne dne 22. 5. 2020 na facebooku
Z/C/H Legal. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník
souhlas se zveřejněním svých osobních údajů pro účely
vyhlášení vítěze na facebooku Z/C/H Legal.
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Výherní cena

Vítěz získá finanční podporu 25.000 Kč netto
a pozvání na oběd se společníkem advokátní
kanceláře Z/C/H Legal. Daň z výhry v soutěži
odvede advokátní kancelář Z/C/H Legal.
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Zpracování osobních údajů

Účastník bere na vědomí, že Z/C/H Legal může
zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení a kontaktní údaje, a to pouze pro účely
organizování akce „Stipendijní program Z/C/H Legal“.

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář
Národní 973/41, Praha 1, 110 00
tel.: +420 225 020 500

www.zchlegal.cz

