REGULAMIN PROMOCJI EXTRA FLOTA 1000 ZŁ
DEFINICJE
● Kurs – oznacza: (i) dzienny lub (ii) weekendowy 12 miesięczny kurs programowania
„Full-Stack Developer”, podzielony na cztery, następujące po sobie moduły szkoleniowe,
realizowany przez Organizatora na podstawie zawartej z Uczestnikiem Umowy.
● Zgłoszenie – oznacza zawarcie przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, dysponującą Kartą Revolut Umowy z Organizatorem, w okresie trwania
Promocji, wskazanym w pkt 2.1. Regulaminu, z jednoczesnym wypełnieniem przez
Uczestnika pisemnego zgłoszenia do wzięcia udziału w Promocji i przekazaniu tego
zgłoszenia Organizatorowi.
● Karta Revolut – oznacza kartę Revolut wydaną przez firmę Revolut Ltd. z siedzibą w Londynie,
która jest wystawiona na Uczestnika, za pośrednictwem której Organizator, po spełnieniu
warunków określonych w Regulaminie, dokona wypłaty Nagrody Uprawnionemu do
Nagrody.
● Umowa – oznacza umowę zawieraną przez Uczestnika z Organizatorem, na mocy której
Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Kursu.
● Uczestnik – oznacza uczestnika Promocji, to jest osobę, która dokonała Zgłoszenia w okresie
trwania Promocji, określonym w pkt 2.1. Regulaminu. Organizator potwierdza, że warunkiem
uczestnictwa, oprócz Zgłoszenia, niezbędne jest by w dacie Zgłoszenia taki uczestnik był
pełnoletnią osobą fizyczną i dysponował wystawioną na siebie Kartą Revolut.
● Uprawniony do Nagrody – oznacza Uczestnika, który w ramach wykonywania Umowy
ukończył Moduł ProgBasics, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4.2 Regulaminu i
tym samym jest uprawniony do otrzymania Nagrody, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
● Promocja – oznacza promocję “Extra Flota 1000 zł” organizowaną przez Organizatora na
zasadach przewidzianych w Regulaminie.
● Nagroda – oznacza dokonanie przez Organizatora przelewu na rachunek Karty Revolut
Uprawnionego do Nagrody w wysokości 1000 (tysiąc) złotych, na zasadach przewidzianych w
Regulaminie. Podana kwota stanowi wartość netto, to jest wartość faktycznie wypłacaną
Uprawnionemu do Nagrody, która zostanie powiększona o wartość podatków (o ile będą
należne) płatnych przez Organizatora.
● Organizator – oznacza 
Codecool Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 9,
30-710 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS 0000620596, NIP 6751546470, REGON 364594061.
● Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
● Moduł ProgBasics – oznacza pierwszy z czterech modułów Kursu, którego ukończenie w
wyniku pozytywnie zdanego testu zaliczeniowego, przy zachowaniu warunków określonych
w pkt 4.2 Regulaminu, stanowi o przyznaniu przez Organizatora Nagrody Uczestnikowi.
● Usprawiedliwiona Nieobecność – oznacza usprawiedliwioną nieobecność w rozumieniu
postanowień Umowy.
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem Promocji jest Codecool Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 9,
30-710 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: KRS 0000620596, NIP 6751546470, REGON 364594061.
1.2. Warunki uczestnictwa w Promocji, zwłaszcza warunków otrzymania Nagrody, określone są w
niniejszym Regulaminie oraz w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązujących przepisach
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prawa. W zakresie realizacji Kursu, w tym zasad ukończenia Modułu ProgBasic, wiążące są
postanowienia Umowy.
1.3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Udział Uczestnika w Promocji, potwierdzony Zgłoszeniem, oznacza akceptację zasad Promocji
zawartych w niniejszym Regulaminie.
1.5. Organizator udostępnia informacje o Promocji na stronie internetowej Organizatora znajdującej
się pod adresem: https://codecool.com/pl/ oraz na fanpage Organizatora prowadzonym w serwisie
Facebook. Zwłaszcza w trakcie trwania Promocji na stronie internetowej Organizatora oraz na
fanpage Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook będzie dostępna treść Regulaminu.
1.6. Promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim
związana. Ponadto dokonując Zgłoszenia, każdy Uczestnik w pełni zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności cywilnoprawnej za udział w Promocji.
2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
2.1. Promocja trwa od dnia 4 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. i obejmuje osoby, które w tym
okresie dokonały Zgłoszenia.
3.UCZESTNICTWO W PROMOCJI
3.1. Uczestnikiem Promocji na zasadach określonych w Regulaminie może być wyłącznie
pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada wystawioną na siebie Kartę Revolut i dokonała
Zgłoszenia.
3.2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3.3. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja Regulaminu, potwierdzona w ramach Zgłoszenia.
3.4. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
3.5. Organizator zastrzega, że standardowo w działalności Organizatora podpisanie Umowy
poprzedza proces wstępnej rekrutacji osób zainteresowanych udziałem w Kursie, mający na celu
ocenę zdolności i możliwości danej osoby do uczestnictwa Kursie oraz ukończenia Kursu według
zobiektywizowanych kryteriów Organizatora. Tym samym Organizator zastrzega możliwość nie
zawarcia Umowy z osobą, która nie uzyskała pozytywnej oceny w ramach procesu rekrutacji
wstępnej.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA NAGRODY
4.1 Przez Zgłoszenie rozumiane jest zawarcie Umowy z jednoczesnym wypełnieniem przez
Uczestnika pisemnego zgłoszenia do wzięcia udziału w Promocji i przekazaniu tego zgłoszenia
Organizatorowi. Pisemne zgłoszenie zawiera między innymi potwierdzenie zamiaru udziału w
Promocji, akceptację treści Regulaminu oraz informację o Karcie Revolut, która została wydana
Uczestnikowi, za pośrednictwem której będzie wypłacona Nagroda, o ile Uczestnik nabędzie
prawo do jej otrzymania.
4.2 Warunkami otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest:
a. Uczestnictwo w 80% zajęć odbywających się podczas Modułu ProgBasics przez Uczestnika, z
zastrzeżeniami, że w przypadku Usprawiedliwionych Nieobecności, obecność ta nie może
być niższa niż 70% zajęć tego Modułu. Na potrzeby Promocji spóźnienie ponad godzinę
zegarową na zajęcia prowadzone w Module ProgBasics traktowane jest jako nieobecność w
danym dniu;
b. Wykonanie w Module ProgBasics przez Uczestnika 4 (czterech) obowiązkowych,
zespołowych projektów;
c. pozytywne zdanie przez Uczestnika praktycznego testu zaliczeniowego, kończącego Moduł
ProgBasics;
d. posiadania własnego rachunku Karty Revolut, wskazanej w ramach Zgłoszenia, co najmniej
do dnia w którym powinna nastąpić wypłata Nagrody.
4.3 Wypłata Nagrody, w przypadku spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w Regulaminie
przez Uczestnika, nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia spełnienia się ostatniego z
Warunków.
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5. WYKLUCZENIE Z PROMOCJI
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub Umowy, jak również w ramach wykonywania
Umowy prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy
godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, jak również prowadzą działania naruszające
uzasadnione interesy Organizatora.
5.2. Za wykluczoną z Promocji uznaje się osobę w sytuacji rozwiązania Umowy przed datą spełnienia
warunków otrzymania Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, w tym na mocy wypowiedzenia jej przez
Strony lub polubownego rozwiązania.
5.3. W razie wykluczenia z Promocji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
6. NAGRODY
6.1. Nagrodą jest przelew na rachunek Karty Revolut, wskazanej w Zgłoszeniu, w kwocie 1000
złotych, dokonywany przez Organizatora, zgodnie z pkt 4.3 Regulaminu.
6.2. Uprawniony do Nagrody nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego
rodzaju lub jej wypłaty w razie nieposiadania Karty Revolut, zwłaszcza w przypadku rezygnacji z
Karty Revolut do daty, gdy wypłata Nagrody powinna nastąpić.
6.3. Uprawniony do Nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6.4. Podana powyżej kwota Nagrody stanowi wartość netto, to jest wartość faktycznie wypłacaną
Uprawnionemu do Nagrody, która zostanie powiększona o wartość podatków (o ile będą należne)
płatnych przez Organizatora do stosownych organów.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
(podany powyżej), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o
podstawie reklamacji (w przypadku przesyłki rejestrowanej decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia
Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń cywilnych na drodze sądowej.
8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
8.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Extra Flota 1000 zł” oraz musi zawierać:
imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia
doręczenia reklamacji Organizatorowi na piśmie. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez
Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim.
9.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO,
informujemy, że:
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Promocją, to jest w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym wydania Nagrody,
sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich
poprawiania oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji.
9.2. Dane osobowe, które zostaną przesłane do wiadomości prywatnej, administrator (Organizator)
będzie przetwarzać jedynie dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji „Extra Flota 1000
zł”.
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9.3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika i
przysługujących w związku z tym prawami, Uczestnik może kontaktować się na adres mailowy:
hello@codecool.pl.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za brak możliwości zawarcia Umowy
i/lub dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, jak
również za niemożność uzyskania przez Uczestnika Karty Revolut, jej utraty przez Uczestnika lub
brak możliwości korzystania ze środków wpłaconych na rachunek Karty Revolut.
10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wypłaty Nagrody, wynikającą z
nieprawidłowego podania danych osobowych, danych Karty Revolut, zmiany innych informacji
uniemożliwiającej przekazanie Nagrody lub rezygnację z Karty Revolut.
10.3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z
późn. zm.).
10.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora (podanej
powyżej) i/lub na fanpage Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook.
10.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.
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