REGULAMIN PROMOCJI
„Weź udział w szkoleniu lub poleć je znajomym i odbierz bon Sodexo o wartości 100 zł”
w ramach rekrutacji do projektu „Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP”

1. Organizatorem Promocji jest Skills & Co Sp. z o.o., Al. Solidarności 117 lok.207, 00-140 Warszawa.
2. Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej "Weź udział w szkoleniu lub poleć je
znajomym i odbierz bon Sodexo o wartości 100 zł", dalej jako Promocja.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny, Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że akceptuje
zasady zawarte w niniejszym Regulaminie
4. Uczestnikami Promocji mogą być: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne prowadzące działalność
gospodarczą. Z udziału w Promocji wyłączeni są uczestnicy projektu „Profesjonalna grafika i
strony www w świętokrzyskich MŚP”, którzy przystąpili do projektu i podpisali umowy przed
12.05.2015.
5. Promocja polega na wydaniu Uczestnikowi bonu Sodexo na kwotę 100 zł na warunkach
opisanych w pkt.6.
6. Warunki Promocji: Promocja „Weź udział w szkoleniu lub poleć je znajomym i odbierz bon
Sodexo o wartości 100 zł” (dalej jako „Promocja”) skierowana jest do osób, które osobiście
wezmą udział lub polecą innej osobie uczestnictwo w ścieżce realizowanej w ramach projektu
„Profesjonalna grafika i strony www w świętokrzyskich MŚP (dalej jako „Projekt”). Promocja nie
obejmuje osób, w których zakresie obowiązków pracowniczych bądź obowiązków wynikających z
umów cywilnoprawnych lub umów o współpracy leży zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym w
szczególności dbanie o rozwój i podwyższanie kwalifikacji pracowników oraz kierowanie ich na
szkolenia (działy human resources), chyba że uzyskają one zgodę pracodawcy na otrzymanie
bonów Sodexo. W takiej sytuacji osoba taka zobowiązana jest przedłożyć oświadczenie o
wyrażeniu zgody przez pracodawcę bądź, że jej działania nie stanowią działania w ramach
wykonywania obowiązków pracowniczych.
7. Uczestnik Promocji, nabywa prawo do odbioru bonu, jeśli z własnej inicjatywy zdecydował się na
uczestnictwo w projekcie lub osobie polecającej dopiero po zakończeniu udziału w projekcie, tj.
po wzięciu udziału we wszystkich szkoleniach realizowanych w ramach ścieżki: „Certyfikowany
grafik komputerowy” lub „ Certyfikowany webdeveloper”. Warunkiem wydania bonu jest
dopełnienie wszelkich wymogów formalnych Projektu, tj. dostarczenie kompletnej umowy
szkoleniowej, min. 80% obecności uczestnika na szkoleniach potwierdzonych podpisami na
listach obecności oraz wypełnionych testów i ankiet).
8. Dane osoby polecającej (imię, nazwisko, tel., adres do korespondencji) oraz informację o tym, że
dana osoba ma otrzymać bon należy przekazać najpóźniej do dnia podpisania umowy
szkoleniowej z uczestnikiem.
9. Uczestnik Promocji zobowiązany jest podpisać oświadczenie potwierdzające odbiór bonu podając
swoje dane identyfikacyjne do celów podatkowych.
- Jeżeli Uczestnikami Promocji są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
otrzymany bon/y, o którym mowa w pkt.4 stanowi przychód z pozostałych źródeł w
rozumieniu przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt.9 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika
podatku dochodowego. Wartość przekazanych bonów jest kwotą przychodu Uczestnika
Promocji, którą musi samodzielnie opodatkować podczas zeznania rocznego PIT. Po
zakończeniu roku podatkowego podmiot dokonujący przekazania świadczenia w myśl art.
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42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawia roczną informację PIT8C, w której wykazuje wartość przekazanych bonów.
- Jeżeli Uczestnikami Promocji są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
otrzymany bon/y, o którym mowa w pkt.4 stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art.
14 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na
Organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.
- Jeżeli Uczestnikami Promocji są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych,
otrzymany bon/y, o którym mowa w pkt.4 stanowi przychód z tej działalności zgodnie z
Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Na Organizatorze nie ciążą obowiązki
płatnika podatku dochodowego.
Miejscem odbioru bonu będzie biuro Projektu. Odbioru bonu należy dokonać w terminie 14 dni
od powzięcia informacji o powstałym uprawnieniu do odbioru bonu.
W ramach niniejszej Promocji możliwe jest otrzymanie jednego bonu za każdą poleconą osobę
oraz za osobisty udział w projekcie. Jeśli osoba polecająca ma odebrać bon za polecenie udziału w
projekcie, to osobie poleconej bon za udział w projekcie nie przysługuje. Osoba polecona może
polecić innych uczestników i odebrać z nich bon w ramach niniejszej Promocji
Promocja trwa do 30.06.2015 roku. Organizator promocji jest uprawniony do jej przedłużenia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.

