
REGULAMIN PROMOCJI „OGŁOSZENIA ZA 0 ZŁ” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) o nazwie „Ogłoszenia za 0 zł” jest 

Magdalena Felczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Homejob Magdalena 

Felczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

adres: ul. Kabacki Dukt 2/39, 02-798 Warszawa, NIP: 8791529562, REGON: 871202901, 

adres poczty elektronicznej: kontakt@homejob.pl, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja rozpoczęła się dnia 1 marca 2020 roku o godzinie 00:01, a zakończy 31 

sierpnia 2020 roku o godzinie 23:59, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6 Regulaminu. 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Regulaminie rozpoczynające się dużą literą 

należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie lub Regulaminie Serwisu 

internetowego www.homejob.pl.  

 

 § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być Pracodawca, tj. osoba fizyczna prowadząca lub 

nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa mają możliwość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnienia 

pracownika na podstawie umowy o pracę lub nawiązania z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną, który zarejestruje 

się w Serwisie oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie 

(dalej zwany „Uczestnikiem”). 

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

3. Promocja dotyczy wszystkich Ogłoszeń zgłoszonych do publikacji w Serwisie do dnia 

31 sierpnia 2020 roku do godziny 23:59.  

4. W czasie trwania Promocji Pracodawcy, którzy zarejestrują się w Serwisie mają 

możliwość zamieszczenia na nim bezpłatnie dowolnej liczby Ogłoszeń o pracę. Każde 

ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie przez okres 3 tygodni. Po tym czasie możliwe jest 

wznowienie ogłoszenia aż do zakończenia Promocji.  

5. Ogłoszenia muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie Serwisu. Każde 

Ogłoszenie zamieszczone w ramach Serwisu przez Pracodawcę będzie uprzednio - przed 

jego opublikowaniem w ramach Serwisu - podlegało akceptacji Administratora, który zastrzega 

sobie prawo odmowy publikacji Ogłoszenia niezgodnego z kryteriami określonymi w 

Regulaminie Serwisu. 
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6. Organizator Promocji zobowiązuje się zamieścić w Serwisie informację o jej 

zakończeniu wraz z obowiązującym, po okresie promocyjnym, cennikiem usług. 

7. Organizator Promocji ma prawo do wydłużenia czasu jej trwania. W takiej sytuacji 

Organizator Promocji zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej Serwisu.   

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji 

mają charakter jedynie informacyjny. 

3. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem listownie i za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@homejob.pl). 

4. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane listownie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (kontakt@homejob.pl), w trakcie trwania Promocji, jak również w ciągu 

30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia 

doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub 

innym trwałym nośniku.  

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z 

prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami 

prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub 

niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia 

Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 
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