M2C vyhlašuje soutěž Doporuč kamaráda a získej PlayStation 5!
Pravidla soutěže
Komu je soutěž určena
Této soutěže se mohou účastnit všichni zaměstnanci holdingu M2C (dále jen „M2C“), kteří mají
uzavřený pracovní poměr na HPP, DPP nebo DPČ.1

Účastnící soutěže
Účastníkem soutěže se stane zaměstnanec, který doporučí v termínu 1. 6. 2022 – 31. 10. 2022 nového
kolegu (kamaráda). Doporučený kamarád nastoupí a splní všechny podmínky, které jsou stanoveny v
těchto pravidlech.

Výhry v soutěži
V této soutěži se, mimo finanční odměnu 2.000 Kč, na kterou vzniká nárok, každému, kdo doporučí
kamaráda, který nastoupí do pracovního poměru v rámci M2C a splní níže uvedené podmínky, hraje o
věcné ceny za nejvíce úspěšných nástupů (včetně splněných podmínek) od jednoho zaměstnance, z
doporučení zaslaných v termínu 1. 6. 2022 – 31. 10. 2022:

1. místo – PlayStation 5!
2. místo – iPhone 13
3. místo – 10x poukázka Albert v hodnotě 1000 Kč – pro 10 uchazečům v níže
definovaných kalendářních týdnech

Doba trvání soutěže
Akce probíhá v období 1. 6. 2022 až 31. 10. 2022.

Zapojení do soutěže
Do soutěže se lze zapojit dvěma způsoby:

Zasláním SMS
Pokud Doporučující zaměstnanec zvolí doporučení formou SMS, postupuje následovně:
Pošle SMS ve tvaru SOUTEZ JMENO PRIJMENI TELEFON (svého kamaráda) a dále své jméno a
příjmení na telefonní číslo 720 77 11 60.

Zasláním e-mailu
Záznam o doporučení musí Doporučující zaměstnanec zaslat na e-mail prace@m2c.eu, kde uvede své
jméno a příjmení, dále svůj kontaktní telefon. Poté jméno Doporučeného kamaráda a telefonní kontakt
na něj. Do předmětu e-mailu napíše „Doporučení kamaráda“.

Podmínky pro zařazení Doporučujícího zaměstnance a jeho doporučení
do soutěže
Do soutěže bude Doporučujícímu zaměstnanci započítán každý Doporučený kamarád, který byl
doporučen v termínu 1. 6. 2022 – 31. 10. 2022. Doporučený zaměstnanec nastoupí nejpozději do 1
kalendářního měsíce od doporučení do pracovního procesu u M2C na HPP, DPP nebo DPČ. Odpracuje
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HPP – Hlavní pracovní poměr, DPP – Dohoda o provedení práce, DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

minimálně 15 směn, v případě nástupu na pozici v ostraze či úklidu, nebo odpracuje zkušební dobu
v případě údržby nebo THP.

Do soutěže se nebudou započítávat Doporučení kamarádi kteří:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

neodpracují požadovaný počet směn (ostraha, úklid)
neodpracují zkušební dobu (THP2, údržba)
nebudou pracovat v souladu s pracovním řádem M2C
byli doporučeni před termínem 1. 6. 2022
ukončili předcházející pracovní poměr u M2C 3 kalendářní měsíce nebo kratší dobu
před datem doporučení
se sami aktivně přihlásili do výběrového řízení na jakoukoliv pracovní pozici ve lhůtě
do tří kalendářních měsíců zpětně před datem doporučení

V případě sporných doporučení je rozhodnutí o jejich zařazení do soutěže či zamítnutí zařazení do
soutěže zcela v kompetenci Pořadatele.

Zaměstnanci vyloučení z účasti na soutěži
Ze soutěže jsou vyloučeni veškeří zaměstnanci personálního oddělení a vybraní zaměstnanci
marketingového odděleni.

Nárok na výplatu odměny 2.000 Kč
Odměna 2.000 Kč za jednotlivá doporučení, z kterých vznikne úspěšný nástup do pracovního procesu
u M2C, bude vyplacena v následující kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v kterém
dojde ke splnění podmínek odpracování 10 směn nebo zkušební doby (dle pracovní pozice).
Doporučenému zaměstnanci vzniká nárok na Náborový příspěvek 2.000 Kč po odpracování 15 směn a
pokračování v pracovním poměru u společnosti M2C.

POZOR
Nárok na odměnu za doporučení Údržbáře/Elektrikáře ve výši 10.000 Kč se nemění, vyplacená
odměna se řídí pravidly Doporuč Elektrikáře/Údržbáře:
U pozic Elektrikář/ Údržbář je vyplacení odměny 10.000 Kč (10.000 Kč rozděleno na dvě části pro
Doporučujícího zaměstnance i Doporučeného kamaráda.
• 5.000 Kč je splatných ve výplatním termínu následujícím v měsíci po ukončení zkušební doby
• 5.000 Kč ve výplatním termínu po dalších 3 odpracovaných kalendářních měsících

Podmínky získání věcné výhry
Věcné odměny získávají 2 zaměstnanci M2C, kteří budou mít nejvíce nástupů ze svých doporučení a
zároveň jejich Doporučení kamarádi splní zadané podmínky. Jeden soutěžící může vyhrát pouze jednu
věcnou odměnu.

Podmínky získání poukázky Albert:
Šťastná hodinka
Před začátkem soutěže dojde k zapečetění 10 obálek s následujícím písemným obsahem – datum,
hodina a minuta.
Každý druhý čtvrtek počínaje 24 týdnem dojde k rozlepení obálky a odkrytí tohoto údaje z obálky patřící
k danému období.
2 THP – Technicko-hospodářský pracovník

V týdnech č.: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 a 42 bude ze všech předchozích doporučení od
posledního vyhraného, vybrán výherce poukázky v hodnotě 1000 Kč do prodejen Albert, který se bude
svým odeslaným SMS nebo e-mail doporučením nejvíce blížit datumu, hodině a minutě v zapečetěné
obálce.
Podmínky:
a) Doporučení musí být zasláno dle platných pravidel soutěže SMS nebo e-mailem zaslaným na
prace@m2c.eu
b) Doporučený kamarád se musí osobně dostavit na výběrové řízení a projít celým výběrovým
procesem.

Vyhlášení soutěže
Vyhlášení soutěže proběhne po ukončení zkušební lhůty nebo odpracování požadovaného počtu směn
posledního Doporučeného kamaráda v rámci této soutěže.

Informace o zpracování osobních údajů
Účastník soutěže, jako zaměstnanec M2C bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, pro účely soutěže, za účelem vyhodnocení soutěže, informování účastníků soutěže o
získání a předání odměny, že pořadatel má jeho osobní údaje, jako již zaměstnance M2C řádně
zpracovány v souladu s výše uvedeným.

Obecné informace
V případě stejného počtu doporučených kamarádů u vzniklých nároku na hmotnou soutěžní výhru
rozhodne o vítězi datum dřívějšího doporučení prvního doporučeného.
V případě dotazů nás kontaktujte na lince 800 111 112, GSM 720 77 11 60 nebo na e-mailu
prace@m2c.eu.

Závěrečná ustanovení
Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění.
Pořadatel neodpovídá za případné vady, škody a ztráty vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním věcné
odměny. Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno výhru
vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a
odpovídající hodnotě.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu
jejího trvání, v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit.
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci soutěže bude zjištěno jednání soutěžícího, které bude v rozporu s těmito pravidly
nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem soutěže nebo bude zjištěno jiné spekulativní
jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si
Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta
takto získaných odměn nebo možnost vyloučení soutěžícího ze soutěže bez náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.m2c.eu/prived-kamarada a každý
soutěžící s nimi svou účastí na soutěži vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakékoliv případné změny pravidel budou zveřejněny na uvedených internetových stránkách, přičemž
platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.
V Praze 1. 6. 2022

