
Regulamin

Zatrudnienia absolwentów kursu Specjalista SEO

z dnia 26.09.2022

§1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako “Regulamin”) jest wzorcem umownym i określa

warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługi Zatrudnienia absolwentów kursu

Specjalista SEO (dalej jako “Usługa”) przez Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący

właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod

adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady skorzystania z Usługi. W zakresie

nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują zasady opisane w Ogólnych

Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

3. Poprzez zakup Usługi uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości..

4. Usługa skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz.

U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.) zwani dalej: Kursantami.

§ 2. Zakres i warunki realizacji Usługi

1. Usługa przeznaczona jest dla uczestników, którzy zakupili kurs Specjalista SEO.

2. Realizacja Usługi rozpocznie się po ukończeniu kursu przez uczestników.

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, w przeciwnym razie

Organizator może zaprzestać realizacji Usługi i wypowiedzieć umowę z winy

Uczestnika.

4. W ramach Usługi, Uczestnicy zostaną rekomendowani przez Organizatora do

zatrudnienia na stanowisku Młodszy Specjalista SEO w firmach partnerskich:

a) Sunrise System,



b) Grupa TENSE,

c) Artefakt,

d) Semahead,

e) Widzialni.

5. Warunki rekomendacji Uczestników przez Organizatora:

a. ukończenie kursu Specjalista SEO

b. pozytywna opinia mentora kursu dotycząca efektów nauki Uczestnika,

c. udział uczestnika w 80% zajęć z wykładowcą i grupą.

6. Warunki zatrudnienia uczestników przez firmy partnerskie:

a. pozytywny wynik procesu rekrutacyjnego przeprowadzonego przez firmę

partnerską,

b. akceptacja warunków Umowy o Pracę.

7. Uczestnicy, którzy zostaną zatrudnieni i przepracują w dziale SEO firmy partnerskiej

przynajmniej 12 miesięcy, otrzymają zwrot w wysokości 100% kosztu kursu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany

wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego

regulaminu.


