
Regulamin programu

„Poleć autora”

Program „Poleć autora” , oferuje jednorazową wypłatę wynagrodzenia w wysokości 500 PLN z tytułu polecenia

kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  Programu  „Poleć  Autora”  jest  The  Hero  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

spółka komandytowa z siedzibą: ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów NIP PL8733255817, REGON:

362462183,  KRS:  0000574088 reprezentowaną przez:  Śleboda Łukasz -  Prezes Zarządu zwanym

dalej The Hero Sp. z o.o. sp. k.

2. Celem  Programu  „Poleć  Autora”  jest  realizacja  szkolenia  online  w  serwisie  strefakursow.pl  przez

kandydata zgodnie z warunkami wskazanymi w § 3 oraz § 4.

3. Polecenie  ważne jest  przez  6  miesięcy  od  daty  przesłania  zgłoszenia  przez formularz  kontaktowy

zamieszczony na stronie: www.strefakursow.pl/polec_autora.html

4. Program zaczyna obowiązywać od 1 maja 2018 roku i  nie  jest  ograniczony czasowo.  Organizator

programu może w każdej chwili podjąć decyzję o jego zakończeniu.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  wysokości  nagrody  oraz  aktualizacji  regulaminu  

w trakcie trwania programu.

§ 2 Definicje

1. strefakursow.pl oznacza serwis https://strefakursow.pl , którego właścicielem jest The Hero Sp. z o.o.

sp. k.

2. Polecenie w rozumieniu Programu “Poleć Autora” oznacza przesłanie danych kontaktowych kandydata.

3. Polecający to osoba, która zgłasza przez formularz potencjalnego kandydata.

4. Kandydat to osoba polecona przez polecającego.

5. Szkolenie  online to filmy instruktażowe,  opublikowane w serwisie  strefakursow.pl  -  odbywające się

w całości przez internet, dostępne po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

6. Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne osobie polecającej z tytułu polecenia

7. kandydata zgodnie z warunkami zamieszczonymi poniżej.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. W Programie „Poleć Autora” mogą wziąć udział: 

a. Każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub innym kraju członkowskim w Unii

Europejskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub 

b. Każda osoba fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą  na  terenie  Polski  lub  innym kraju

członkowskim Unii Europejskiej.

http://www.strefakursow.pl/polec_autora.html


2. Z programu wyłączone są agencje rekrutacyjne.

3. Uczestnictwo  w  programie  oznacza  zaakceptowanie  poniższego  regulaminu  określającego  zasady

programu.

4. W Programie „Poleć Autora” nie mogą wziąć udziału obecni lub byli pracownicy lub współpracownicy

The Hero Sp. Z o.o. sp. K. oraz ich najbliższa rodzina.

§ 4 Zasady udziału w programie

1. Aby wziąć udział w Programie należy dostarczyć - za pomocą formularza zamieszczonego na stronie:

www.strefakursow.pl/polec_autora.html  - następujące dane:a. Imię i  nazwisko oraz dane kontaktowe

osoby  polecającej  (numer  telefonu  lub  adres  e-mail)  b.  Imię  i  nazwisko  oraz  dane  kontaktowe

kandydata (numer telefonu lub adres e-mail)

2. Polecenie kandydata drogą inną niż wyżej wymieniona, nie będzie brane pod uwagę i nie jest podstawą

do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. § 5.

3. Jeden uczestnik programu może polecić nieskończoną liczbę osób.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie tego samego kandydata zostanie przesłane przez różne osoby, nagroda

zostanie przyznana osobie, która jako pierwsza zarekomendowała tego kandydata.

5. Aby  polecana  kandydatura  była  ważna  i  zostało  przyznane  wynagrodzenie,  obowiązkiem  jest

przygotowanie przez kandydata - w ramach współpracy - szkolenia online w serwisie strefakursow.pl

w terminie do 6 miesięcy od momentu polecenia.

6. Kandydat  musi  potwierdzić,  że  został  polecony  przez  osobę  polecającą,  w  innym  wypadku

wynagrodzenie nie zostanie wypłacone.

7. Osoba  polecająca  przed  wysłaniem  formularza  ma  obowiązek  uzyskać  zgodę  kandydata  na

przetwarzanie jego danych osobowych przez The Hero Sp. Z o.o. Sp. K. w ramach Programu „Poleć

Autora ”.

§ 5 Zasady wypłaty wynagrodzenia

1. Z tytułu polecenia kandydata, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt.  § 3 i  § 4, osoba polecająca

otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie w odniesieniu do osób polecających – zarejestrowanych podatników VAT czynnych

wypłacane  jest  na  podstawie  wystawionej  faktury  VAT,  a  w  odniesieniu  do  pozostałych  osób  na

podstawie umowy o dzieło.

3. Wypłata  wynagrodzenia  nastąpi  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  momentu  publikacji

szkolenia  online  w  serwisie  strefakursow.pl  przygotowanego  w  ramach  współpracy  z  poleconym

kandydatem.

4. Osoba  polecająca  zobowiązana  jest  w  ciągu  7  dni  od  momentu  otrzymania  decyzji  o  przyznaniu

wynagrodzenia,  przesłać  Organizatorowi  Programu,  dane  niezbędne  do  przygotowania  umowy

o dzieło. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić wynagrodzenia.


