Regulamin dla uczestnika Akademii Programisty
Zasady funkcjonowania Akademii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akademia realizuje kursy szkoleniowe w zakresie języków programowania: Delphi.
Rekrutacja odbywa się w terminie: 12 lipca - 8 sierpnia 2021 r.
Zajęcia w Akademii odbywają się w terminie: 16 sierpnia- 17 października 2021 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Organizatorem Akademii jest Mc COMP S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgłoszenia do Akademii odbywają się w formie rejestracji on-line za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej.
7. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest pozytywne przejście rozmowy
kwalifikacyjnej z Organizatorem oraz prawidłowe wykonanie zadania kwalifikacyjnego.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Akademii Organizator poinformuje Uczestnika
telefonicznie lub e-mailowo.
8. Uczestnictwo w Akademii ma na celu zdobycie odpowiednich umiejętności i
przeszkolenie osób zainteresowanych zatrudnieniem na okres minimum 12 miesięcy u
Organizatora. Zdobycie odpowiednich umiejętności i właściwe przeszkolenie
potwierdzone jest spełnieniem łącznie następujących warunków:
i. uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu końcowego po zakończeniu
wszystkich zajęć na Akademii,
ii. pozytywną rekomendacją trenera prowadzącego Akademię.
9. Podstawowe warunki zatrudnienia zostaną przedstawione Uczestnikom przed
rozpoczęciem zajęć w Akademii. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że
przystąpienie do udziału w Akademii bez zamiaru nawiązania współpracy z
Organizatorem nie uprawnia Uczestnika do uzyskania od Organizatora finansowania
udziału w Akademii.
10. Przed przystąpieniem do udziału w Akademii, Uczestnik uzyska informacje i kryteria
dotyczące uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego i pozytywnej oceny
trenera prowadzącego Akademię.
11. Uczestnik zapisując się do udziału w Akademii, akceptuje niniejszy Regulamin, w
szczególności zasady finansowania Akademii i warunki zwrotu kosztów udziału w
Akademii.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym
istotne zmiany mogą być dokonane do dnia 31 lipca 2021 r.
13. Zmian istotnych nie stanowią zmiany w zakresie dat, danych kontaktowych.
14. O zmianie treści Regulaminu Organizator informuje wszystkich Uczestników lub osoby
zainteresowane wzięciem udziału w Akademii. W przypadku zmian dotyczących zasad
rozliczeń kosztów udziału w Akademii, w terminie 3 dni od daty zmiany Regulaminu
Uczestnik lub osoba zainteresowana wzięciem udziału w Akademii może złożyć
informację w drodze e-mailowej na adres akademia@mccomp.pl lub pod numerem
telefonicznym 22 10 11 800 o rezygnacji z udziału w Akademii.
15. Uczestnikiem Akademii może być:
a. Ścieżka I – „Student”:
i. Student po I roku studiów technicznych, informatycznych lub absolwent
szkoły średniej technicznej, nie posiadający żadnych umiejętności w
zakresie programowania, chcący rozwijać się w tym zakresie
zawodowym,

b. Ścieżka II – rozwój w kierunku programowania z doświadczeniem zawodowym
w programowaniu:
i. Absolwent Uczelni Wyższej z minimalnym doświadczeniem
w programowaniu,
ii. Osoba bezrobotna poszukująca zatrudnienia z minimalnym
doświadczeniem w programowaniu,
iii. Osoba w procesie przekwalifikowania się zawodowego z minimalnym
doświadczeniem w programowaniu.
16. Warunki udziału w Akademii i zasady rozliczenia kosztów:
a. Czas trwania zajęć w Akademii wynosi 8 tygodni
b. Wartość udziału jednej osoby w całości zajęć w Akademii wynosi 5535 zł brutto.
c. Koszt udziału jednej osoby w całości zajęć w Akademii jest finansowany w
następujący sposób:
i. przy 70% obecności na wszystkich zajęciach, uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu końcowego oraz pozytywnej ocenie trenera
prowadzącego zajęcia – 100% kosztów udziału w całości zajęć jest
pokrywane przez Organizatora, pod warunkiem przyjęcia po
ukończeniu Akademii oferty zatrudnienia przez Pracodawcę
współpracującego z Organizatorem; w przypadku odmowy przyjęcia
oferty zatrudnienia po ukończeniu Akademii 100% kosztów udziału w
całości zajęć ponosi Uczestnik,
ii. przy przerwaniu nauki w Akademii w trakcie zajęć, tj. przed
przystąpieniem do egzaminu końcowego – 100% kosztów udziału w
całości zajęć jest ponoszonych przez Uczestnika; za przerwanie nauki w
Akademii uznaje się frekwencję poniżej 70% obecności na wszystkich
zajęciach lub nieprzystąpienie do egzaminu końcowego,
iii. przy 70% obecności na wszystkich zajęciach, lecz nieuzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego oraz pozytywnej oceny
trenera prowadzącego zajęcia – 25% kosztów udziału w całości zajęć
jest pokrywane przez Organizatora, a 75% kosztów udziału w całości
zajęć jest pokrywane przez Uczestnika,
iv. przy 70% obecności na wszystkich zajęciach, lecz nieuzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego lub nieuzyskaniu
pozytywnej oceny trenera prowadzącego zajęcia – koszt udziału w
całości zajęć jest pokrywany w 50% przez Uczestnika i w 50% przez
Organizatora.
v. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizator może podjąć na
indywidualny wniosek Uczestnika decyzję o odmiennym rozliczeniu
kosztów udziału w Akademii, jednak Uczestnikowi nie przysługuje żadne
roszczenie o odmienne rozliczenie kosztów.
vi. Koszt udziału w Akademii Programisty finansowany w całości lub części
przez Organizatora stanowi przychód Uczestnika z innych źródeł, który
podlega rozliczeniu w ramach deklaracji rocznej PIT.
17. Przebieg udziału w Akademii:
a. Każdy Uczestnik dysponuje i pracuje na własnym sprzęcie o określonych
parametrach: komputer: system operacyjny Windows 10, procesor
dwurdzeniowy min. 1.8 GHz, minimum 3 GB RAM (rekomendowane 8 GB),

b.
c.

d.
e.

f.

6-60 GB RAM dostępnego miejsca na dysku, rekomendowany dysk SSD oraz
stabilne łącze internetowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
problemy techniczne Uczestnika wynikające z nieprawidłowości w działaniu
sprzętu lub łącza internetowego Uczestnika.
Program realizowany jest całkowicie w formie zdalnej.
Egzamin końcowy zorganizowany będzie najpóźniej do dnia 15 października
2021 r. O ostatecznej dacie egzaminu końcowego Uczestnik zostanie
poinformowany najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.
O wyniku egzaminu i treści rekomendacji trenera prowadzącego Akademię
Uczestnik zostanie poinformowany do dnia 22 października 2021 r.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8 niniejszego
Regulaminu, Uczestnik zostanie poinformowany o dostępnej ofercie
zatrudnienia u Pracodawcy współpracującego z Organizatorem.
Jeżeli pomimo spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8 niniejszego
Regulaminu, Uczestnik nie otrzyma propozycji zatrudnienia u Pracodawcy
współpracującego z Organizatorem, nie będzie wówczas zobowiązany do
poniesienia kosztów uczestnictwa w Akademii.

18. Postanowienia końcowe:
a. Zmiany niniejszego Regulaminu następują w formie pisemnej lub
dokumentowej, poprzez opublikowanie zmienionej treści Regulaminu w
miejscu lub na platformie, na której do tej pory Regulamin był dostępny dla
Uczestników.
b. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty zatrudnienia ani nie jest formą umowy
przedwstępnej, która zobowiązuje Organizatora do zawarcia stosunku pracy
lub innego stosunku cywilnoprawnego o świadczenie zlecenia lub usług z
Uczestnikiem. Ewentualne zatrudnienie następuje wyłącznie po otrzymaniu
przez Uczestnika oferty zatrudnienia złożonej przez Organizatora.

