REGULAMIN PROMOCJI
,,Rabat na ogłoszenie rekrutacyjne dla NGO”

§1
1. Organizatorem promocji „Rabat na ogłoszenie rekrutacyjne dla NGO” zwanej dalej „Promocją” jest
Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000584545, posiadająca numer NIP: 527-274-96-31, zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest na warunkach niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Promocja obowiązuje w dniach: od 6 lutego 2020 r. do 31 grudnia r. (dalej: „Okres Trwania
Promocji”).
4. Do udziału w Promocji uprawnione są stowarzyszenia i fundacje (dalej łącznie „Uczestnicy” lub
pojedynczo „Uczestnik”) należące do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), które
spełniają wszystkie poniższe 3 warunki:
a) nigdy nie publikowały ogłoszeń w Pracuj.pl;
b) otrzymają od Organizatora Kod Rabatowy (dalej: „Kod Rabatowy”) uprawniający do
skorzystania z Promocji na warunkach określonych w Regulaminie;
c) złożą zamówienie za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Organizatora
znajdujących się pod adresem https://sklep.pracuj.pl oraz https://dlafirm.pracuj.pl/sklep (dalej
,,Serwis” lub łącznie ,,Serwisy”);
5. Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z regulaminami tych Serwisów.
§2
1. Uczestnicy są uprawnieni do skorzystania z Kodu Rabatowego do dnia 31 grudnia 2020 r. Po okresie
wskazanym w zdaniu poprzedzającym Kod Rabatowy wygasa, a co za tym idzie Uczestnik nie będzie
miał już możliwości skorzystania z Kodu Rabatowego.
2. W czasie obowiązywania Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, Kod Rabatowy będzie
uprawniał danego Uczestnika do uzyskania 60% rabatu (dalej: „Rabat”) na usługi rekrutacyjne (dalej:
„Usługi Rekrutacyjne”) dostępne w Serwisach należących do Organizatora.
3. Lista Usług Rekrutacyjnych, na które Uczestnik może otrzymać Rabat w ramach Promocji, znajduje się
w zakładce ,,Zamieść ogłoszenie” lub ,,Kup usługi” dostępnej po zalogowaniu się do Serwisu.

4. Rabat naliczony zostanie od ceny katalogowej, podanej w Serwisie, z którego Uczestnik zamawia
Usługi Rekrutacyjne. Rabat nie sumuje się, jak również nie łączy się z jakimikolwiek innymi rabatami lub
promocjami Usług Rekrutacyjnych dostępnych w ramach Serwisu, z którego korzysta dany Uczestnik w
celu zamówienia Usług Rekrutacyjnych.
5. Z Rabatu może skorzystać Uczestnik tylko i wyłącznie na potrzeby własnej firmy. Uczestnik nie jest
uprawniony do przenoszenia praw wynikających z udziału w Promocji na osoby trzecie, w tym na
podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Uczestnikiem.
6.
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natychmiastowej, nieodwracalnej blokady Kodu Rabatowego przez Organizatora oraz nieprzyznania
danemu Uczestnikowi Rabatu.
7. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik zobowiązany jest w Okresie Trwania Promocji do:
a) złożenia Organizatorowi – za pośrednictwem Serwisu, z którego Uczestnik zamawia Usługi
Rekrutacyjne dowolnego zamówienia na Usługi Rekrutacyjne i opłacenia tych Usług
Rekrutacyjnych. Inne sposoby składania zamówień nie dają możliwości skorzystania z Rabatu w
ramach Promocji;
b) wykorzystania Kodu Rabatowego zgodnie z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w
Serwisie, z którego Uczestnik zamawia Usługi Rekrutacyjne;
c) zaakceptowania regulaminu Serwisu, z którego korzysta Uczestnik w celu zamówienia Usług
Rekrutacyjnych.
8. Kod Rabatowy uprawnia Uczestnika do złożenia dowolnej ilości zamówień na Usługi Rekrutacyjne w
Okresie Trwania Promocji i na zasadach niniejszego Regulaminu.
9. Kod Rabatowy nie podlega wymianie ani zamianie na jego równowartość pieniężną.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik jest wpisany do wykazu organizacji
pożytku publicznego.
§3
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji oraz unieważnić Kod Rabatowy w
przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie stanowiące nadużycie lub będące w
sprzeczności z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
2. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości postanowień
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu lub do zakończenia Promocji
w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Działania wskazane w zdaniu poprzedzającym lub
działania wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie przyznają Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń
oraz nie są źródłem dodatkowych uprawnień.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Uczestników, które są następstwem
wyłącznie zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania Organizatora, a co za tym idzie
Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za problemy techniczne uniemożliwiające Uczestnikowi
wzięcie udziału w Promocji.
5. Odpowiedzialność Organizatora za szkody powstałe u Uczestników w związku z Promocją zostaje
ograniczona do szkody rzeczywistej.
6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu,
za pomocą którego Uczestnik zamawia Usługi Rekrutacyjne.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2020 r.

