PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE K DOPORUČENÍ VHODNÉHO
KANDIDÁTA

SUMO s.r.o.
Se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, 53002, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 10649
(dále jen „vyhlašovatel”)
tímto dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ”)
vyhlašuje
veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku
(dále jen „veřejná soutěž”)
1. Předmět veřejné soutěže
1.1 Předmětem veřejné soutěže bude prostřednictvím třetí osoby (soutěžícího) nalezení vhodného
kandidáta (doporučená osoba) na aktuálně volnou pracovní pozici, která bude zařazena v sekci
Doporuč zaměstnance na Facebookových stránkách SUMO.team nebo na webových stránkách
společnosti.
1.2 Soutěžní podmínky budou po dobu trvání veřejné soutěže uveřejněny na webových stránkách
vyhlašovatele.
2. Zahrnutí do soutěže
2.1 Vyhlašovatel veřejné soutěže zahrne do soutěže každou nabídku, odpovídá-li její
obsah/odpověď zadání dané volné pracovní pozici, která je zveřejněna na internetových stránkách
vyhlašovatele www. Sumo.team nebo na facebooku SUMO.team.
2.2 Soutěžící bude zahrnut do soutěže pokud:
a) vyplní registrační formulář, kde uvede své jméno a příjmení, svůj mobilní telefon, email a
bankovní spojení, dále název pracovní pozice, na kterou doporučenou osobu přihlašuje a
kontakt na doporučenou osobu) a do registračního formuláře přiloží aktuální životopis
doporučené osoby.
b) doporučená osoba splňuje požadavky a kritéria na danou vypsanou volnou pracovní pozici a
pokud na telefonický kontakt vyjadřuje souhlas se zařazením do soutěže
2.3 Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo vybrat si nabídku soutěžícího, která mu
nejlépe vyhovuje, aniž je v podmínkách soutěže přesně stanoven způsob výběru takové
nabídky. Vyhlašovatel je oprávněn vybrat i více soutěžících.
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3. Vyhodnocení soutěže
3.1 Vyhlašovatel vybere výherce soutěže na základě nejlepšího výsledku výběrového řízení, které
proběhne formou osobního pohovoru. Výherce je považován za výherce dané soutěže, pokud
s jím doporučenou osobou bude zavřena pracovní smlouva.
3.2 Soutěž začíná od okamžiku oznámení na Facebookových stránkách SUMO.team a webových
stránkách společnosti a končí vymazáním tohoto příspěvku.
3.3 Výherce (soutěžící) soutěže bude oznámen na emailovou adresu nebo telefonní kontakt
uvedený v registračním formuláři.
4. Výhra a její uplatnění
4.1 Výhra, která je vždy uvedena u nabízené pozice, je vyplácena ve třech částech. 10 %
z celkové částky při podpisu pracovní smlouvy s doporučenou osobu, 70 % po ukončení
zkušební doby, 20% po prodloužení pracovní smlouvy a přechodu na dobu určitou.
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou soutěž zrušit či změnit
její podmínky. Oznámení o zrušení veřejné soutěže či změně soutěžních podmínek bude
oznámeno způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena. Známým konkrétním
navrhovatelům, kteří již podali nabídku, bude změna nebo zrušení veřejné soutěže oznámena
písemně či elektronicky.
5.2 Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu veřejné soutěže měnit a doplňovat její podmínky, nebo
soutěž zrušit.
5.3 Podanou nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Přelouči dne 14. 2. 2017
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