REGULAMIN zakupu Bootcampu w okresie od 21.11.2022 - 9.12.2022
oraz udziału w Programie ‘22 Warsztaty w 9 miesięcy’

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu udziału w ‘Bootcampie Zajavka w 12 tygodni’
(zwanego dalej Bootcampem) w okresie od 21.11 do 9.12 oraz warunki otrzymania
dostępu do programu “22 Warsztaty w 9 miesięcy” (zwanego dalej Programem).
2. Sprzedającym i udostępniającym Bootcamp i Program jest spółka Zajavka.pl Sp. z o.o.
ul. Tomasza Nocznickiego 29a / 186, 01-918 Warszawa (zwana dalej ‘Organizatorem’)
3. Osoby, którzy między 21.12.2022 a 9.12.2022 dokonają zakupu udziału w Bootcampie
(zwane dalej Uczestnikami) uzyskają możliwość, od 19.12.2023, zalogowania się na
Platformie Zajavka pod adresem https://app.zajavka.p (zwanej dalej Platformą) i
aktywowania Bootcampu. Bootcamp będzie dostępny na Platformie dla Uczestników przez
360 licząc od 19.12.2022 r.
Objaśnienie dla Uczestnika: Wpłacasz kwotę za udział w Bootcampie, w ciągu 3 dni od
zaksięgowania wpłaty wysyłamy Ci maila z potwierdzeniem, że jesteś zapisany i
podziękowanie za dołączenie. 19 grudnia 2022 aktywujemy Ci konto na Platformie, wyślemy
maila z danymi do logowania oraz udostępnimy Ci możliwość uruchomienia Bootcampu. Z
materiałów w Bootcampie będziesz mógł korzystać na naszej platformie przez 360 dni, bez
względu na to czy aplikujesz do Programu (22 Warsztaty w 9 miesięcy) czy nie.
5. By uzyskać możliwość otrzymania dostępu do Programu ‘22 Warsztaty w 9 miesięcy’.
Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a. Ukończyć Bootcamp nie później niż 19 marca 2023 r. Ukończenie Bootcampu należy
rozumieć jako przejście przez cały Bootcamp, w tym wykonanie wszystkich 19 testów
(testy są automatyczne i można je wykonać wielokrotnie) oraz pobranie certyfikatu
ukończenia Bootcampu na Platformie (certyfikat jest udostępniany w ostatnim poście
Bootcampu).
Objaśnienie dla Uczestnika: tempo realizacji Bootcampu jest uzależnione od Ciebie.
Masz możliwość ukończyć Bootcamp znacznie wcześniej niż 19.03.2023, ale to

zależy zarówno od Twoich chęci jak i przede wszystkim możliwości czasowych.
Optymalne wydaje się robienie Bootcampu w 12 tygodni - tak został przygotowany.
Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawia się automatycznie w ostatnim poście
Bootcampu.Więcej o Bootcampie możesz zobaczyć i przeczytać pod adresem
(https://harmonogram-bootcampu.zajavka.pl/)
b. 20 marca 2023 Organizator wyśle wiadomość email do tych Uczestników, którzy
ukończyli Bootcamp do 19 marca 2023 r. z zaproszeniem do odbycia rozmowy
weryfikacyjnej (zwanej dalej Rozmową Weryfikacyjną). Wiadomość będzie zawierała
link do interaktywnego kalendarza w którym Uczestnik może wybrać, z listy
dostępnych terminów, pasującą mu datę i godzinę odbycia Rozmowy Weryfikacyjnej.
W przypadku gdyby Uczestnik nie otrzymał e-maila z zaproszeniem 20.03.2023, a
jego zdaniem kwalifikuje się do rozmowy weryfikacyjnej (ukończył Bootcamp do
19.03.2023), powinien niezwłocznie, nie później niż do 14:00 22.03 zgłosić chęć
odbycia rozmowy weryfikacyjnej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na
Platformie (zakładka ‘dyskusje’ -> kategoria ‘wiadomość prywatna’) lub wysłanie
email na adres kontakt@zajavka.pl
Ostatni dzień w którym istnieje możliwość zapisania się do Rozmowy Weryfikacyjnej
(link do kalendarza jest aktywny) to 22.03.2022.
c. Odbyć Rozmowę Weryfikacyjną będącą wideorozmową online, zrealizowaną przez
ogólnodostępny komunikator internetowy do rozmów wideo (wskazany przez
Organizatora) z osobą oddelegowaną przez Organizatora.
Rozmowy Weryfikacyjne będą przeprowadzone w oparciu o harmonogram zapisów
Uczestników (patrz podpunkt b tego punktu) w okresie od 24.03.2023 do 6.04.2023.
Rozmowa jest uznana za umówioną w momencie kliknięcia wybranej z dostępnej puli
daty i godziny przez Uczestnika i potwierdzenie tej daty przez Organizatora
(automatyczna wiadomość email).
d. W wybranej dacie odbędzie się Rozmowa Weryfikacyjna, podczas której Uczestnik
otrzyma pytania weryfikujące. Uczestnik musi być obecny na spotkaniu oraz
udostępnić dźwięk i wideo na którym będzie widoczna jego twarz. Decyzja o
zaliczeniu bądź niezaliczeniu rozmowy weryfikacyjnej jest podejmowana jedynie
przez osobę oddelegowaną przez Organizatora i jest oznajmiania Uczestnikowi na
koniec Rozmowy Weryfikacyjnej.

Jeśli uczestnik nie pojawi się na Rozmowie Weryfikacyjnej lub spóźni się na nią
więcej niż 2 minuty (cała rozmowa to 10 minut), to jest to tożsame z niezaliczeniem
rozmowy weryfikacyjnej (ocena 2).
Objaśnienie dla Uczestnika: Jedynym celem Rozmowy Weryfikacyjnej jest
potwierdzić, że rzeczywiście uczyłeś/-aś się podczas Bootcampu i przerobiłeś/-aś
materiał. Podczas rozmowy zadamy Ci 2-3 pytania i posłuchamy co masz do
powiedzenia. By otrzymać zaproszenie do Programu (“22 Warsztaty w 9 miesięcy”)
Musisz zaliczyć rozmowę na oceny 4 lub 5 w skali 2-5. W poprzedniej edycji około
67% uczestników rozmowy weryfikacyjnej zaliczyło ją na 4, 4.5 lub 5.
e. Zaakceptować maksymalnie w ciągu 5 dni od zaliczenia Rozmowy Weryfikacyjnej
umowę intencyjną dotyczącą Programu “22 warsztaty w 9 miesięcy”. Udział w
programie jest bezpłatny. W przypadku zaliczenia Programu oferujemy wsparcie w
znalezieniu pracy (współpracy) jako programista Javy.
Objaśnienie dla Uczestnika: Umowa intencyjna jest prosta i nie zawiera kar
umownych czy ‘trudnych zapisów’. Jeśli chcesz zobaczy jak wyglądała umowa
intencyjna, którą podpisywały osoby biorace udział w pierwszej edycji “22 Warsztaty
w 9 miesięcy”, to zamieszczamy do niej link:
https://docs.google.com/document/d/1BrukXTlGCw645lGkGkug-6lSrhTCbiRmWoED
7AH2O_g/

6. W razie elementów nie ujętych w niniejszym regulaminie Organizator podejmie decyzję o
rozwiązaniu danej kwestii w duchu rozsądku, uczciwości, sprawiedliwości i możliwie
pozytywnym zarówno dla Organizatora jak i Uczestników
7. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez Platformę (dyskusje -> wiadomości prywatne)
lub poprzez maila (kontakt@zajavka.pl).
8. Biorąć udział w rekrutacji akceptuje jednocześnie regulamin Platformy Zajavka
(https://docs.zajavka.pl/regulamin-platformy-zajavka.pdf) i politykę prywatności
(https://docs.zajavka.pl/polityka-prywatnosci.pdf)

