
REGULAMIN KONKURSU
„Stypendium CoderGirl”

§ 1
ORGANIZATOR

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie pod
nazwą „Stypendium CoderGirl” oraz warunki otrzymania Nagrody (dalej „Konkurs”). W zakresie
realizacji Kursu, wiążące są postanowienia Umowy.

2. Konkurs jest organizowany przez Codecool Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.
Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000620596, NIP 6751546470, REGON 364594061 (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem:

https://codecool.com/pl/o-nas/finansowanie/stypendium-codergirl/.
5. Udział Uczestnika w Konkursie, potwierdzony Zgłoszeniem, oznacza akceptację zasad Konkursu

zawartych w niniejszym Regulaminie oraz warunków Umowy.
6. Celem Konkursu jest promowanie szkoleń z zakresu programowania i IT wśród kobiet i

zachęcenie ich do poszukiwania miejsc pracy w branży informatycznej.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2
DEFINICJE

● Kurs – oznacza 12 miesięczny kurs programowania przygotowujący do pracy w branży
informatycznej, online weekendowy „Weekend Online Fullstack Developer”, , który jest
realizowany zgodnie z warunkami Umowy, który rozpoczyna się od 23 kwietnia 2022 r., o
wartości 25.000,00 zł.

● Zgłoszenie – oznacza przystąpienie przez kobietę posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych do udziału w Konkursie, w okresie przyjmowania Zgłoszeń , wskazanym w § 3 ust. 1.
Regulaminu, poprzez wypełnienie przez Uczestnika na stronie Organizatora Formularza
zawierającego podstawowe dane osobowe.

● Umowa – oznacza umowę na Kurs zawieraną przez Laureata z Organizatorem, na mocy której
Organizator finansuję Kurs w ramach Nagrody, pod warunkiem wywiązywania się przez
Laureata z warunków Umowy. W przypadku braku realizacji Umowy przez Laureata jest on
zobowiązany do zapłaty za Kurs na zasadach przewidzianych w Umowie.

● Uczestnik – oznacza kobietę, która spełnia Warunki udziału w Konkursie i dokonała Zgłoszenia
w celu przystąpienia do udziału w Konkursie.

● Laureat – oznacza uczestniczkę Konkursu wytypowaną przez Organizatora jako jedną ze
zwyciężczyń Konkursu, która spełniła Warunki i osiągnęła najwyższą ocenę końcową,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dla której Organizator ufundował Nagrodę.
Organizator zastrzega, że w ramach niniejszego Konkursu wyłoni dwóch Laureatów.
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● Nagroda – oznacza sfinansowanie przez Organizatora dla Laureatów Konkursu stypendium na
Kurs wyłonionych przez Organizatora w ramach Konkursu, na zasadach przewidzianych w
zawartej Umowie.

● Warunki – oznacza warunki uczestnictwa, które musi spełnić Uczestnik aby przystąpić do
Konkursu wskazane w § 5 ust. 2 Regulaminu.

§ 3
CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w okresie od 28.03.2022 r. do 08.04.2022 r.
2. Organizator będzie przeprowadzał Rozmowy Kwalifikacyjne w okresie od 11.04.2022 r. do

14.04.2022 r.
3. Lista Laureatów, zostanie ogłoszona do dnia 19.04.2022 r. Do tej samej daty zostaną przesłane

informacje wskazane w § 6 ust. 2 Regulaminu.

§ 4
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie może być wyłącznie osoba,
która spełnia Warunki i dokonała Zgłoszenia.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora,
jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na
każdym Etapie Konkursu, a także po jego zakończeniu.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przesłanie na adres e-mail wskazany w
Formularzu ofert kursów organizowanych przez Organizatora wraz z propozycjami rabatowymi
na kursy programowania.

§ 5
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I OTRZYMANIA NAGRODY

1. Przez Zgłoszenie Uczestnik potwierdza chęć udziału w Konkursie, akceptację treści Regulaminu
i Umowy, zwłaszcza warunki realizacji Nagrody, o ile Uczestnik nabędzie prawo do jej
otrzymania.

2. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy, którzy łącznie spełniają Warunki wskazane poniżej :
a. Kobieta, która w dniu Zgłoszenia ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności

prawnych;
b. Wykształcenie co najmniej średnie;
c. Znajomość języka angielskiego: co najmniej na poziomie B1/B2.

3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy spełnią każdy z etapów
udziału w Konkursie i osiągną najwyższy wynik końcowy, przy czym przejście do kolejnego
wyższego etapu wymaga prawidłowego zaliczenia danego etapu (łącznie „Etapy”):

a. Etap 1 - Dokonanie Zgłoszenia w okresie trwania Konkursu, wskazanym w § 3 ust. 1.
Regulaminu, poprzez wypełnienie przez Uczestnika elektronicznego formularza
umieszczonego na stronie Organizatora www.codecool.com.pl, pod linkiem:
https://apply.codecool.com/en/signup („Formularz”) ze wskazaniem: (i) prawdziwych danych
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osobowych, (ii) stopnia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1/B2, (iii)
dołączenia listu motywacyjnego, (iv) udzielenia 100% poprawnych odpowiedzi na pytania
Organizatora wskazane na Formularzu;

b. Etap 2 (po zaliczeniu Etapu 1) – w terminie 2 dni od uzupełnienia Formularza Uczestnik
stworzy prezentację na temat swoich kwalifikacji i motywacji do podjęcia kursu w ramach
stypendium oraz prześle ją na adres apply-warsaw@codecool.com - forma prezentacji jest
dowolna (np. powerpoint, grafika);

c. Etap 3 (po zaliczeniu Etapu 2) – polega na przystąpieniu przez Uczestnika do rozmowy
rekrutacyjnej przeprowadzanej przez osobę wskazaną przez Organizatora na podstawie
wysłanego zaproszenia przez system Calendly, która będzie miała miejsce w terminie
zaproponowanym przez Organizatora w okresie wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu
(„Rozmowa Rekrutacyjna”), podczas której w wyniku zadawanych pytań i udzielonych
odpowiedzi Organizator sprawdzi i oceni indywidualne predyspozycje Uczestników do
uczestnictwa w Kursie organizowanym przez Organizatora i możliwości zapewnienia
zatrudnienia przez Organizatora, na zasadach wskazanych w Umowie. Przy zaliczeniu Etapu 3
będą brane pod uwagę następujące kryteria: faktyczny stopień znajomości języka
angielskiego, motywacja do pracy w branży informatycznej i poprawność rozwiązania
zadania logicznego;

d. Etap 4 (po zaliczeniu Etapu 3) - polega na rozwiązaniu testu logicznego, do którego Uczestnik
otrzyma dostęp po zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacji na stypendium.

4. Organizator będzie dokonywał oceny każdego z poszczególnych Etapów i spośród Uczestników,
którzy osiągną najwyższy wynik końcowy wyłoni jednego Laureata Konkursu.

§ 6
NAGRODA

1. Nagroda jest realizowana zgodnie z warunkami Umowy.
2. Organizator ogłosi Listę Laureatów w terminie do dnia 19.04.2022 r. i poinformuje Laureatów o

wygranej mailowo na adres wskazany w Formularzu. Ponadto, w tym samym terminie
Organizator, poinformuję Uczestników, którzy nie są Laureatami o wynikach Konkursu, na adres
wskazany przez nich w Formularzu.

3. Laureat ma 3 dni od daty wysłania maila przez Organizatora o przyznaniu Nagrody na adres
wskazany w Formularzu, na przesłanie do niego odpowiedzi zwrotnej i wszelkich danych
potrzebnych do realizacji Nagrody, które zostaną szczegółowo określone w treści maila od
Organizatora, oraz do podpisania Umowy w formie  elektronicznej.

4. Warunkiem przyznania stypendium będącego przedmiotem Nagrody na Kurs jest podpisanie
Umowy przez Laureata oraz wypełnienie jej postanowień.

5. W przypadku braku dotrzymania przez Laureata warunków Umowy, Laureat będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów Kursu na zasadach i w terminie wskazanym w Umowie.

6. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju lub ekwiwalent pieniężny.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z Nagrody do daty podpisania Umowy.

Uprawniony do Nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. W
przypadku rezygnacji Organizator Konkursu może przenieść prawa do Nagrody na innego
Uczestnika Konkursu.

§ 7
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REKLAMACJE

1. Każdy z Uczestników ma prawo złożyć reklamację w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w
zakresie organizowanego Konkursu (dalej „Reklamacja”). Reklamację należy zgłosić do
Organizatora niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą u Uczestnika jego
zastrzeżenia, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu
uzasadniającym zgłoszenie Reklamacji. 

2. Reklamację Uczestnik może złożyć:
a) pisemnie, w siedzibie Organizatora lub drogą pocztową na adres: Codecool Poland

sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa; oraz
b) w formie elektronicznej na adres: office.pl@codecool.com;

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik powinien podać: · imię i nazwisko, · adres
korespondencyjny, · adres email, · numer telefonu, jeżeli posiada, · przyczyny i uzasadnienie
Reklamacji oraz · żądanie Uczestnika. 

4. Prawo złożenia Reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
5. Rozpatrywanie Reklamacji trwa 30 dni od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując

Reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Uczestnik zostanie
powiadomiony w formie pisemnej na papierze lub innym trwałym nośniku na adres wskazany
w Reklamacji.

6. W przypadku, gdy informacje przekazane przez Uczestnika nie są wystarczające do rozpatrzenia
Reklamacji, Organizator niezwłocznie po przekazaniu takich niepełnych informacji w Reklamacji,
zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.

7. Uczestnik może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta (miejskiego lub
powiatowego).  Uczestnik ma również prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z 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:

a) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem, to jest w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 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 wzięcia udziału w
Konkursie, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W związku z realizacją Konkursu
Organizator przetwarza podstawowe dane osobowe identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko
Uczestnika, nazwę Kursu i jego adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz
datę urodzenia.

b) Dane osobowe, które zostaną przesłane do wiadomości prywatnej, administrator
(Organizator) będzie przetwarzać jedynie dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz wykonania praw i obowiązków związanych z Konkursem, w tym z realizacją
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Nagrody, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia
ewentualnych roszczeń.

c) 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.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs 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.).

2. 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). Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych Etapów w ramach
Konkursu.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
4. Ewentualne spory w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane polubownie. 
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem i realizacją Konkursu

jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
6. Uczestnicy będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń.
7. Jeżeli właściwy sąd orzeknie, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest

nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną ważne i
skuteczne.
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