A „Szerethető munkahelyek” elnevezésű versenyre vonatkozó általános
szerződéses feltételek
1.

Kiíró

A „Szerethető munkahelyek” elnevezésű verseny (a továbbiakban: Verseny) kiírója,
megrendezője és lebonyolítója a DreamJo.bs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.; cégjegyzékszám: 13-10-041670; a
továbbiakban: DreamJo.bs).
2.

A Versenyben való részvétel feltételei

2.1

Résztvevők

A Versenyben a Magyarországon törvényesen működő alábbi vállalkozások és
szervezetek vehetnek részt:
(i)
a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében kisés középvállalkozásnak minősülő vállalkozások. Kis- és középvállalkozásnak
minősül az a vállalkozás, amelynek statisztikai foglalkoztatotti létszáma 250
főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.
(ii)
állami vagy önkormányzati fenntartású intézményék, pl. közintézmények,
kórházak, óvodák, iskolák;
(iii)
magán- vagy alapítványi fenntartású óvodák és iskolák;
(iv)
non-profit és közhasznú szervezetek.
(a továbbiakban egyenként: Résztvevő, együtt: Résztvevők).
2.2

Nevezési időszak

A Versenyre történő jelentkezési időszak 2017. szeptember 7-től november 3-ig tart
(a továbbiakban: Nevezési Időszak).
2.3

Regisztráció

A Versenyben részt venni kívánó Résztvevők a DreamJo.bs által üzemeltetett
szerethetomunkahelyek.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) regisztrálhat egy
profil kitöltésével a Nevezési Időszakon belül.
A profil kitöltésével és a
regisztrációval a Résztvevőt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg megismerte és
elfogadta
a
jelen
ÁSZF
és
a
DreamJo.bs
általános ÁSZF-jének
(https://dreamjo.bs/docs/felhasznalasi-feltetelek.pdf) rendelkezéseit.
A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan
kitöltésével indul. Ha a Résztvevő hiányosan adja meg az adatokat, vagy nem
megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg,
amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a
regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció
egyedi azonosításra alkalmas adatába. Ezt követően a Résztvevő az e-mailcímére a
DreamJo.bs által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a
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DreamJo.bs által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A regisztráció a
megadott e-mailcímre érkező levélben található linkre történő kattintásával jön létre.
Ha a Résztvevő rendelkezik Facebook vagy LinkedIn vagy Google regisztrációval, a
Résztvevő általi engedélyezést követően meghatározott adatokat a weboldal a
Résztvevő létező Facebook vagy LinkedIn vagy Google profiljából emel át egy
automatizmus segítségével, megkönnyítve ezzel a regisztrációs ív kitöltését.
A DreamJo.bs kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a
Résztvevő a regisztrációját törölte a jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy
jogszabály megsértése miatt.
3.

Szavazás

A regisztrált Résztvevőkre a Nevezési Időszakot követően, 2017. október 25-től
2017. november 10-ig lehet szavazni. A szavazásban bármely természetes személy
részt vehet, aki betöltötte 18. életévét és teljesen cselekvőképes. Egy személy
többször is szavazhat.
A szavazás a szerethetomunkahelyek.hu weboldalon történik. A szavazó 10 (tíz)
darab, a weboldal által véletlenszerűen kiválasztott Résztvevőt pontozhat 1-től 7
pontig.
A szavazásban egy a DreamJo.bs által meghívott zsűri is részt vehet a fenti eljárás
szerint. A zsűri az általa legmagasabb pontszámmal jutalmazott Résztvevőknek
különdíjat oszthat ki.
4.

Díjak

4.1

Fődíj

A versenyben részt vevő Résztvevők közötti első helyről sorsolással dönt a
DreamJo.bs 2017. november 22-én. Az első helyezett Résztvevő nettó 500.000,Ft-ot kap, ami csapatépítésre költhető el egy összegben, az eredményhirdetéstől
számított 6 (hat) hónapon belül. Az összeg felhasználásának is meg kell történnie
ezen időszak alatt.
4.2

További díjak

A versenyben részt vevő Résztvevők között 3 (három) további Résztvevőt választ ki
a DreamJo.bs sorsolással 2017. november 22-én. Ez a három Résztvevő egyenként
egy 300.000,- Ft értékű munkáltatói márkaépítés csomagot kap, ami tartalmaz egy
irodafotózást, egy 2 (két) órás konzultációt és 2 (két) db 100.000,- Ft értékű hirdetési
lehetőséget a DreamJo.bs hivatalos weboldalán.
Ez a nyeremény az
eredményhirdetéstől számított 6 (hat) hónapon belül használható fel.
4.3

Logó
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A szavazás lezárása után a Versenyben részt vevő Résztvevőknek a DreamJo.bs
saját belátása szerint egy „Szerethető munkahely” logót adományoz, amit a
Résztvevők a honlapjukon, egyéb felületükön szabadon használhatnak.
5.

Adatok felhasználása

A Résztvevők által a regisztráció során megadott adatokat, elérhetőségeket,
fényképeket és más információkat a DreamJo.bs saját üzleti tevékenységéhez
szabadon felhasználhatja, továbbá a fényképeket a Verseny népszerűsítése
érdekében a nyilvánosság számára megjelenítheti.
6.

Egyéb rendelkezések

A DreamJo.bs bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.
Jelen ÁSZF nyelve a magyar, és a magyar jog alkalmazandó. Vitás kérdésekben a
DreamJo.bs
általános
ÁSZF-je
irányadó,
ami
itt
érhető
el:
https://dreamjo.bs/docs/felhasznalasi-feltetelek.pdf.
Kelt: Budapest, 2017. október 20.
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