
 
Regulamin promocji „Nagrody dodatkowe od Rocket Jobs” 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

• Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Nagrody dodatkowe od Rocket 
Jobs”, dalej: „Promocja”. 

• Organizatorem Promocji jest Just Join IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, lok. 1.44, 
80-386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000774695, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 5842781957, REGON: 382708421, o 
kapitale zakładowym w wysokości 41 350,00 zł. 

• Promocja organizowana jest w ramach serwisu pod adresem internetowym: www.rocketjobs.pl, dalej: 
„Rocket Jobs”. 

• Promocja obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 26.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

• Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu Promocji. 
 

§ 2 Zasady uczestnictwa i warunki Promocji 
 

• Głównym celem Promocji jest uhonorowanie wszystkich Ogłoszeniodawców, którzy wzięli udział w 
konkursie pod nazwą „Konkurs KTR 2021” organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji 
Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisane do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – pod numerem KRS: 0000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 
016102001, dalej: „Konkurs KTR 2021”. 

• Udział w Promocji mogą wziąć wszyscy Ogłoszeniodawcy, niezależnie od tego czy wzięli udział w Konkursie 
KTR 2021. 

• Promocja polega na umożliwieniu wszystkim Ogłoszeniodawcom, którzy otrzymali nagrodę albo 
wyróżnienie w Konkursie KTR 2021, bezpłatnego opublikowania w serwisie Rocket Jobs jednego 
ogłoszenia z segmentu PRO opisanego na stronie https://rocketjobs.pl/add-offer oraz stworzenia Brand 
Story. 

• W ramach Promocji, wszyscy Ogłoszeniodawcy, którzy nie wzięli udziału w Konkursie KTR 2021 ani nie 
otrzymali żadnej formy nagrody w Konkursie KTR 2021, mają możliwość  bezpłatnego opublikowania w 
serwisie Rocket Jobs jednego ogłoszenia z segmentu PRO, opisanego na stronie https://rocketjobs.pl/add-
offer, z wybranej kategorii: Marketing, Social Media, Copywriting albo Design.   

• Ogłoszeniodawca nie może wziąć udziału w Promocji wielokrotnie. 
• W celu skorzystania z Promocji należy: 

• posiadać aktywne Konto Klienta w serwisie rocketjobs.pl – jeżeli Ogłoszeniodawcą nie posiada 
aktywnego konta w serwisie rocketjobs.pl, takie konto zostanie dla niego założone przez członka 
personelu Rocket Jobs po zgłoszeniu chęci udziału w Promocji;  

• w okresie obowiązywania Promocji skontaktować się z Rocket Jobs w celu skorzystania z Promocji na 
warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji. Kontakt możliwy jest drogą mailową pod 
adresem: sales@rocketjobs.pl; 

• Ogłoszenie lub funkcjonalność Brand Story zostaną aktywowane niezwłocznie po wypełnieniu ww. 
warunków Promocji.   

• Bezpłatne otrzymanie ww. usług możliwe jest wyłącznie w okresie obowiązywania Promocji. 
• Ogłoszenie lub funkcjonalność Brand Story mogą zostać opublikowane przez Ogłoszeniodawcę w 

dowolnym momencie po ich aktywacji,  z tym zastrzeżeniem, że może to nastąpić maksymalnie do dnia 31 
grudnia 2021 r. 
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• Funkcjonalność Brand Story  otrzymana w ramach Promocji będzie udostępniona Ogłoszeniodawcy przez 

okres 6 miesięcy od aktywowania tej funkcjonalności, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku posiadania już 

przez Ogłoszeniodawcę aktywnego Brand Story w serwisie Rocket Jobs, okres jego obowiązywania ulegnie 

automatycznemu wydłużeniu o kolejne 6 miesięcy, liczone od dnia, w którym ww. funkcjonalność 

zostałaby wyłączona. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności Brand Story w ramach Promocji jest 

przesłanie Rocket Jobs wszystkich informacji wymaganych do publikacji Brand Story do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

• Rocket Jobs nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności w funkcjonowaniu Promocji, jeśli 
trudności te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Rocket Jobs przy zachowaniu należytej staranności nie 
był w stanie przewidzieć lub nie mógł im zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze 
losowym lub mającym charakter siły wyższej. 

 
§ 3 Reklamacje 

 
• Ogłoszeniodawcom, którzy skorzystali z Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, 

gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji.  
• Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Rocket Jobs poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres 

team@rocketjobs.pl. W treści reklamacji należy podać wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
zauważonych nieprawidłowości. 

• Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymana przez Rocket Jobs. 
 

§ 4 Postanowienia końcowe 
 

• Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r. i obowiązuje do dnia 30.11.2021 r. 
• W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, zastosowanie ma Regulamin serwisu 

internetowego z dnia 23.04.2020 r. dostępny pod adresem:  
https://storage.rocketjobs.pl/Regulamin_Rocket_Jobs_23_04_2020.pdf. 

• Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Rocket Jobs.  
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