
Regulamin przyznawania „Premii za świadczenie usługi w okresie                 

świąteczno-noworocznym  2019/2020” 

 

 

§1 Organizator akcji 

Organizatorami akcji „Premia za świadczenie usługi w okresie świąteczno-noworocznym  2019/2020” 

są spółki Medipe PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Nr. KRS 0000680482, NIP 

8943106526; Medipe Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Nr KRS: 0000772691 NIP: 

8943138408 , Medipe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Nr KRS: 0000773296, 

NIP: 8943138414 mające siedziby we Wrocławiu (54-432) przy ul. Strzegomskiej 236 A. 

§2 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty „Premii za świadczenie usługi w okresie                      

świąteczno-noworocznym 2019/2020” dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących                                     

z Organizatorami w ramach prowadzonej akcji. 

§3 Termin obowiązywania 

Akcja „Premia za świadczenie usługi w okresie świąteczno-noworocznym  2019/2020” obowiązuje                  

od dnia 01.10.2019 do 20.01.2020. 

§4 Uczestnicy 

Uczestnikami są osoby współpracujące bądź osoby, które nawiążą współpracę z jednym                                  

z Organizatorów poprzez zawarcie z nim umowy zlecenia, w ramach której świadczyć będą usługi 

opieki i pomocy w gospodarstwie domowym oraz usługi o charakterze rekrutacyjno-marketingowym. 

Warunki przyznania i wypłaty premii zostały określone w § 6 niniejszego regulaminu. 

 
§5 Dni Świąteczne 

Za Dni Świąteczne uznaje się 25.12.2019, 26.12.2019, 01.01.2020 oraz 06.01.2020. 

§6 Wysokość premii 

1. Niezależnie od zasad przyznawania „Premii za świadczenie usługi w okresie                            

świąteczno-noworocznym” Uczestnikom świadczącym usługę na terenie Niemiec w Dniach 

Świątecznych, na podstawie zawartej z jednym z Organizatorów umowy przysługuje Dodatek 

w wysokości 60,00 EUR brutto za każdy z tych dni. 

2. Za rozpoczęcie świadczenia usługi  najpóźniej w dniu 22.12.2019 i świadczenie                                            
jej nieprzerwanie, co najmniej do dnia 12.01.2020 przysługuje jednorazowa premia                              
w wysokości 60,00 Euro brutto. 



3. Za rozpoczęcie świadczenia usługi najpóźniej w dniu 22.12.2019 i świadczenie                                   

jej nieprzerwanie, co najmniej do dnia 20.01.2020 przysługuje jednorazowa premia                                              

w wysokości 160,00 Euro brutto. 

4. Premie określone w pkt. 2 i 3 nie łączą się. 

§7Przerwa w świadczeniu usługi 

Przerwy w realizacji usługi opieki spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne                                 

od Uczestnika (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja klienta z usług Organizatora) nie wpływają                      

na możliwość uzyskania „Premii za świadczenie usługi w okresie świąteczno-noworocznym 

2019/2020”, jednakże w takim wypadku warunkiem jej nabycia jest kontynuowanie współpracy 

poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 3 dni. 

§8 Terminy wypłaty Premii 

Wynagrodzenie za Dni Świąteczne 25.12.2019 oraz 26.12.2019 wypłacane będzie przelewem                     
na rachunek bankowy do 14 stycznia 2020 r. Wynagrodzenie za Dni Świąteczne 01.01.2020                     
oraz 06.01.2020 wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy do 14 lutego 2020 r. Dodatkowe 
Wynagrodzenie określone w §6 ust. 2 oraz §6 ust. 3 wypłacane będzie przelewem na rachunek 
bankowy do 14 lutego 2020 r. 
 

§9 Postanowienia końcowe 

W stosunkach z Uczestnikiem stosuje się niniejszy regulamin oraz odpowiednio umowę zawartą                   

z jednym z Organizatorów. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej www.medipe.pl                     

i jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania „Premii za świadczenie usługi                      

w okresie świąteczno-noworocznym 2019/2020”. Organizator zastrzega sobie prawo                                   

do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w tym także do wcześniejszego zakończenia akcji, 

po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 

stronie internetowej bez konieczności podawania uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie 

akcji nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu                                

lub wcześniejszym zakończeniem akcji. 

§ 10 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników „Premii za świadczenie usługi w okresie                      

świąteczno-noworocznym 2019/2020” jest Grupa Medipe.  

2. Szczegółowe informacje na temat podmiotów wchodzących w skład Grupy Medipe znajdują  

się na stronie www.medpie.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” pod linkiem:                  

medipe.pl/wp-content/uploads/2019/06/Informacja-o-współadministratorach.pdf  

3. Klauzule informacyjne znajdują się na stronie www.medpie.pl w zakładce „ochrona danych 

osobowych” pod linkiem: medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

 


