
Regulamin akcji „Zgarnij premię za polecenie” 
 

 
§1 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii osobom współpracującym aktualnie z Medipe 

Polska Sp. z o.o. w ramach akcji „Zgarnij premię za polecenie”. 

§2 
Akcja „Zgarnij premię za polecenie ” trwa od dnia 01.08.2016 do dnia 31.08.2016.  
 

§3 
W promocji „Zgarnij premię za polecenie” mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zatrudnione w Medipe 

Polska Sp. z o.o., które dostarczą w terminie określonym w warunkach umowy  (paragraf 2 podpunkt 

6 Umowy o świadczenie usług) list polecający kandydata na Opiekunkę/Opiekuna osób starszych 

(Załącznik Nr 4 do Umowy o świadczenie usług)  

§4 
Premia w ramach akcji  wynosi  410 zł brutto.   
 

§5 
Premia zostanie przyznana pracownikowi Medipe Polska Sp. z o.o. , gdy polecony przez niego 

kandydat /-tka spełni wszystkie poniższe warunki: 

A. podejmie zlecenie usługi opieki  w Niemczech z firmą Medipe nie później niż w dniu 01.09.2016 i 

przepracuje na zleceniu w Niemczech minimum 8 tygodni w okresie 1.08.2016 -

27.10.2016(dopuszczalne są przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od 

Opiekuna np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług MEDIPE itp., jednak warunkiem 

nabycia premii jest kontynuacja współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w 

ciągu następnych 7 dni  oraz przepracowanie minimum 8 tygodni łącznie). 

B. dotrzyma warunków i zapisów umowy dotyczącej podjętego w Medipe zlecenia (premia nie 

przysługuje w przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności w przypadku 

nałożenia kary na Zleceniobiorcę). 

§6 
Osoba polecana przy podpisywaniu umowy o współpracy z firmą Medipe otrzyma prezent.  

§7 
Premia w ramach akcji „Zgarnij premię za polecenie” wypłacana będzie przelewem na rachunek 

bankowy w okresie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione 

w/w warunki.  

§8 
Każda promocja organizowana przez Medipe jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje 
organizowane w Medipe nie podlegają łączeniu. 
Udział w akcji „Zgarnij premię za polecenie” oznacza rezygnację z premii określonej umową. 

Pracownik, który nie złoży deklaracji udziału w akcji „Zgarnij premię za polecenie” otrzyma na 

podstawie listu polecającego  premię na warunkach określonych w umowie (paragraf 4 podpunkt 2). 

 


