ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ
«ПРАЦЕВЛАШТУЄМО АБО ПОВЕРНЕМО КОШТИ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО АКЦІЇ
1.1. Організатором
Акції
є
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСКIЛЗ» (код ЄДРПОУ 43978155), що знаходиться за
адресою: 01001, м. Київ, вулиця Ірининська, 5/24, офіс 92 (далі – Організатор Акції).
1.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі
(далі – Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій
території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі своїх повноважень, а також
у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.
1.3. Акція триває з 17 грудня 2021 по 31 січня 2022 включно (далі – Строк
проведення Акції або Період проведення Акції).
1.4.
Організатор Акції залишає за собою право змінити Строк проведення Акції.
1.5.
Ця Акція не є лотереєю чи азартною грою. Акція є маркетинговим заходом,
що проводиться на безоплатних засадах для Учасників Акції з метою рекламування послуг
Організатора Акції.
1.6. Змістом Акції є комплекс заходів, спрямованих на популяризацію послуг
Організатора Акції серед населення та підтримання інтересу споживачів до послуг.
1.7. Під сприянням у працевлаштуванні розуміється укладання роботодавцем з
Учасником трудового договору або договору цивільно-правового характеру щодо роботи з
Професії відповідної тематики.
1.8. Сприяння у працевлаштуванні надається у регіоні фактичного проживання
Учасника на території України, що входить до складу Території проведення Акції. У разі
відсутності попиту на цю спеціальність у відповідному регіоні, Учаснику буде
запропоновано варіанти працевлаштування в інших містах/регіонах України.
1.9.
Організатор Акції здійснює сприяння у пошуку роботи Учаснику відповідно
до отриманої Професії з рівнем оплати, який відповідає кандидату без досвіду роботи в
даній Професії.
1.10. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції
протягом усього періоду проведення Акції. Зміни та/або доповнення Правил Акції можливі
лише у разі їх оприлюднення у порядку, визначеному для інформування щодо умов
рекламної Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту їх
оприлюднення.
1.11. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що
будь-яка добровільно надана їм інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції,
може оброблятися Організатором Акції з метою подальшого можливого розсилання
Учаснику Акції інформації, у тому числі рекламного характеру, про наступні
заходи/конкурси/акції Організатора Акції, а також з іншими цілями, визначеними
Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасник Акції погоджується з обробкою
персональних даних з метою використання Організатором Акції та/або іншими
уповноваженими Організатором Акції особами.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Учасниками Акції можуть стати повнолітні повністю дієздатні громадяни
України, які проживають на Території проведення Акції.

2.2. Учасниками Акції також можуть бути повністю дієздатні громадяни
іноземних держав, які мають дозвіл на роботу в Україні, дозвіл на проживання, що діють
мінімум протягом 1 (одного) календарного року після закінчення проходження всіх Курсів,
що входять до Професії, мають інші документи, необхідні для працевлаштування
відповідно до чинного законодавства, які проживають на Території проведення Акції.

3. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.1. Список професій, що приймають участь в Акції:
− Професія С#-розробник
− Професія 1C-розробник
− Професія Python-розробник
− Python-розробник з потоковим навчанням
− Професія PHP-розробник з нуля до PRO
− Професія Java-розробник
− Професія Frontend-розробник PRO
− Професія iOS-розробник 20222
− Професія Android-розробник 2022
− Професія Go-розробник
− Професія DevOps-інженер
− Професія Fullstack-розробник
− Спеціалізація PHP
− Професія 1С-аналітик
− Основи професії 1С-аналітик
− Професія BI-аналітик
− Професія Веб-розробник PRO
− Професія Java-розробник PRO
− Професія Frontend-розробник з нуля до PRO
− Професія SEO-спеціаліст
− SMM-спеціаліст
− Пакет інтернет-маркетолог
− Таргетолог з нуля до PRO
− Професія Маркетолог-аналітик
− Копірайтер з нуля до PRO
− Спеціаліст з контекстної рекламі
− Професія PR-менеджер
− Професія Інтернет-маркетолог від Middle до Senior
− Контент-маркетолог з нуля до PRO
− Професія Редактор від нуля до PRO
− Професія Event-менеджер
− Професія Веб-аналітик
− Контент-менеджер у SMM
− Digital-стратег
− Професія Інтернет-маркетолог
− Професія SMM-спеціаліст
− Професія Таргетолог з нуля до PRO
− SEO-спеціаліст від нуля до PRO
− Пакет Веб-дизайнер
− Пакет Графічний дизайнер
− Пакет UX-дизайнер

− Веб-дизайн з нуля до PRO 2022
− Професія Веб-дизайнер (спеціалізація не обрана)
− Професія Графічний дизайнер
− Професія UX/UI-дизайнер з нуля до PRO
− Професія Дизайнер житлових та комерційних інтер'єрів
− Професія Дизайнер інтер'єрів
− Пакет Дизайнер інтер'єрів
− Пакет Дизайнер житлових та комерційних інтер'єрів
− Професія Продакт-менеджер
− Професія Бізнес-аналітик
− Професія Менеджер проектів
− Професія Управління персоналом
− Професія Фінансовий менеджер
− Професія Економіст-фінансист
− Професія Методист з нуля до PRO
− Професія Геймдизайнер
− Професія Розробник VR&AR
− Професія Розробник ігор на Unreal Engine 4
− Професія Художник комп'ютерної графіки
− Професія Фітнес-інструктор
− Професія Геймдизайнер з нуля до PRO
− Професія Розробник ігор на Unreal Engine 4 з нуля до Middle
− Професія Розробник ігор на Unity з нуля до Middle.
3.2. Умови участі Учасника Акції в Акції та здійснення сприяння у
працевлаштуванні з боку Організатора Акції:
3.2.1. Пройти на Платформі всі обов'язкові до проходження Курси, які входять у
Професію, у терміни, встановлені цією Професією;
3.2.2. Пройти всі перевірочні тести, виконати всі практичні роботи з Курсів, що
входять до Професії, а також фінальну практичну роботу після проходження кожного
Курсу, що входить до професії. При цьому виконаним вважаються роботи, що пройшли
перевірку та схвалені з боку викладачів та/або експертів, що їх перевіряють;
3.2.3. Не допускати перерв у проходженні Курсу понад 1 місяць (Учасник не
виявляє активність на Платформі понад 1 місяць, не виконує практичних завдань та не
переглядає записи Занять);
3.2.4. Подати Заявку на сприяння у працевлаштуванні на електронну адресу
myskills@skillbox.com.ua протягом 1 (одного) календарного місяця з дати завантаження
через Особистий кабінет на Платформі фінальної практичної роботи з відповідної
Професії;
3.2.5. Брати активну участь у пошуку роботи, а саме: бути присутнім на всіх
кар'єрних консультаціях, що організовуються Організатором Акції; відгукуватися на всі
вакансії, підібрані Організатором Акції, а також самостійно відстежувати вакансії, що
публікуються в закритому Telegram-каналі; брати участь у призначених Учаснику Акції
інтерв'ю з потенційними роботодавцями, активно брати участь у пошуку резюме,
заповненні портфоліо на сайтах з пошуку проектів/роботи відповідно до рекомендацій
Організатора Акції; брати участь у волонтерських практичних роботах та проектах,
запропонованих Учасником Акції; з метою підвищення рівня компетенцій та набуття
досвіду протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Учасником Акції пропозиції про
працевлаштування від роботодавця повідомити Організатора Акції на електронну адресу
myskills@skillbox.com.ua; проінформувати Організатора Акції у випадку відсутності
результату пошуків.

3.3. Якщо через 3 (три) календарні місяці після подання відповідно до цих Правил
заявки для надання Учаснику Акції сприяння у працевлаштуванні, Учасник Акції не
отримав жодної пропозиції про працевлаштування, Організатор Акції здійснює повернення
коштів, сплачених Учасником Акції.
3.4. Організатор Акції має право вимагати, а Учасник зобов'язується надати
список роботодавців (компаній), від яких надійшла відмова у працевлаштуванні Учасника
Акції.
3.5. Учасник Акції, який не виконує або не належним чином виконує умови цих
Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
3.6. Зобов'язання Організатора Акції з надання Учаснику Акції сприяння у
працевлаштуванні вважаються виконаними або припиненими з моменту настання будь-якої
з нижчезазначених події:
− при отриманні Учасником від роботодавця пропозиції щодо працевлаштування;
− у разі відмови Учасника від 3 (трьох) запрошень на співбесіди, направлених
йому від рекомендованих Товариством роботодавців;
− у разі невиконання Учасником обов'язків, передбачених цими Правилами,
зокрема, умов участі Учасника в Акції;
− у разі, якщо Учасник не відповідає співробітникам Товариства більше 1 (одного)
календарного місяця по жодному з каналів зв'язку (пошта, мобільний телефон,
месенджери).
3.7. Організатор Акції не несе відповідальності за відмову роботодавця
співпрацювати з Учасником Акції з причин, не пов'язаних із рівнем професійних
компетенцій, зокрема, у разі відмови Учасника Акції від працевлаштування у зв'язку з
необхідністю зміни місця проживання тощо.
3.8. Організатор Акції не несе відповідальності за зміни умов ринку праці через
незалежні від Сторін причини, що спричинили зниження рівня середньої заробітної плати
або зниження попиту на освоєну Учасником Акції професію, у тому числі, у зв'язку з
обставинами непереборної сили (форс-мажор).
3.9. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне трактування цих
Правил та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Акції. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і
оскарженню не підлягає.
3.10. Організатор Акції має права залучати третіх осіб для повного або часткового
виконання своїх зобов'язань.

