
Regulamin zapisów na program rozwojowy
JAVA DEVELOPER PRO

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem kursu Kodołamacz jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul.

Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.

st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000313297, posiadająca nr NIP

1132737407, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, zwana dalej „Sages”.

2. „Kandydatem” nazywana jest osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w kursie z oferty Sages

poprzez przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie JAVA DEVELOPER PRO, którego celem jest

realizacja kursu zgodnie z ofertą dostępną na stronie kodolamacz.pl w Informatorze.

§2 Zgłoszenie udziału i proces rekrutacji

3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie wysłanego emaila na adres:

info@kodolamacz.pl bądź przez wysłanie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie szkolenia

https://javadevpro.kodolamacz.pl/

4. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową na adres podany w formularzu

aplikacyjnym zaproszenie do procesu rekrutacji.

5. Proces rekrutacji obejmuje pisemne zadania oraz rozmowę kwalifikacyjną w formie zdalnej:

rozmowę telefoniczną, bądź rozmowę przez wybrany komunikator.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji kandydatów na podstawie zadań z

pierwszego etapu rekrutacji.

7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pierwszej oraz

rozmowy kwalifikacyjnej, w finalnie podpisanie Umowy.

8. Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu

rekrutacyjnego na tę edycję kursu.

9. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się minimalnej liczby osób, tj. 10 uczestników, chyba

że Sages zdecyduje inaczej w drodze wyjątku.

10. Realizacja Usługi rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, a kończy się z upływem 6 miesięcy

licząc od indywidualnej daty zakończenia Kursu przez Użytkownika, o ile nie zachodzą przesłanki do

wcześniejszego rozwiązania Umowy.

11. Liczba miejsc w danej edycji jest ograniczona do maksymalnie 18 osób w grupie. Sages zastrzega

sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach z powodu braku wolnych miejsc. O udziale w kursie

decyduje kolejność podpisania umowy.

mailto:info@kodolamacz.pl


§3 Przebieg i realizacja kursu

1. Kurs obejmuje realizację zajęć w trybie zdalnym, zgodnie z harmonogramem dostępnym na

stronie i obejmuje konkretną liczbę godzin, uzależnioną od wybranego pakietu tj.

1.1. W wersji podstawowej - 128 godzin zajęć z trenerem na żywo w trybie zdalnym

1.2. W wersji z pakietem HR - 144 godziny zajęć z trenerem na żywo w trybie zdalnym

1.3. W wersji z pakietem gwarancji ofert pracy - 144 godziny zajęć z trenerem na żywo w trybie

zdalnym

2. W każdym dostępnym pakiecie zajęcia realizowane są w trybie weekendowym, tzn. obejmują

sobotę oraz w niedzielę w godzinach od 9 do 17. W ciągu każdej 8-godzinnej sesji zakłada się

45-minutową przerwę. Szczegółowy plan kursu otrzyma każdy Uczestnik przed rozpoczęciem

zajęć, wraz z harmonogramem zajęć, a każdorazowo przed każdym zjazdem Organizator wyślę

zaproszenie z informacjami organizacyjnymi.

3. W ramach pakietu HR zajęcia oraz oferta zostaje rozszerzona o:

3.1. Dwudniowe (16h) szkolenie z rekruterem (HR)

3.2. Indywidualne konsultacje przygotowujące do rozmów rekrutacyjnych (1h)

3.3. Indywidualną konsultacja CV i profilu na LinkedIn

3.4. Wartość 50% zniżki na kursy e-learningowe Sages z aktualnie dostępnej oferty kursów

e-learning

4. W ramach pakietu z gwarancją ofert pracy kurs zawiera zakres pakietu podstawowego oraz HR.

Dodatkowo Sages zobowiązuje się do:

4.1. dostarczenia wiedzy i narzędzi odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy,

4.2. zaprezentowania sylwetki i portfolio absolwenta kursu do min. 10 firm partnerskich

z rekomendacją zatrudnienia oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności w trakcie trwania kursu,

4.3. wskazania absolwentowi kursu ofert pracy (nie mniej niż 10), na które może samodzielnie

aplikować,

4.4. zwrotu różnicy (kwota: 3 340 zł) między pakietem ze wsparciem HR, a pakietem z gwarancją

pracy w przypadku niepodjęcia pracy przez absolwenta w czasie 6 miesięcy od ukończenia kursu.

Warunkiem uzyskania zwrotu płatności jest ukończenie kursu, obecność na min. 80% zajęć,

zaliczenie projektu końcowego, podjęcie starań w celu znalezienie pracy w tym aktywna

współpraca w poszukiwaniu pracy i branie udziału w rozmowach rekrutacyjnych partnerów

biznesowych Sages.

§4 Warunki ukończenia kursu

1. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu jest obecność przez Uczestnika na co

najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny od trenera prowadzącego kurs co do

wykonanej w ramach zajęć przez Uczestnika aplikacji. Wymagania dotyczące projektu/aplikacji są

ustalane przez trenera.



§5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Udostępnione w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29

października 1997 roku poz. 833.).


