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Regulamin przyznawania „Premii za referencje” 

 

§1 Organizator akcji 

Organizatorem akcji „Premia za referencje”  

FIRMA SIEDZIBA NIP KRS 

MEDPERSO 

Sp. z o.o. PL sp. k. 

ul. Racławicka 15-19,  

53-149 Wrocław 
8943111266 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Nr: 0000685051 

Medipe PL  

Sp. z o.o. Sp. k. 

Ul. Strzegomska 236 A, 

54-432 Wrocław 
8943106526 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Nr: 0000680482 

Medipe Polska 

Sp. z o.o. sp. k. 

Ul. Strzegomska 236 A, 

54-432 Wrocław 
8943138414 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Nr: 0000773296 

MEDPERSO  

Sp. z o.o. sp. k.  

ul. Racławicka 15-19,  

53-149 Wrocław 
8943152294 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Nr: 0000832801 

 

§2 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty „Premii za referencje”                                    

dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem w ramach prowadzonej akcji. 

§3 Termin obowiązywania 

Akcja „Premia za referencje” obowiązuje od dnia 1.09.2020 do 31.10.2020. 

§4 Uczestnicy 

Uczestnikami biorącymi udział w  akcji „Premia za referencje”  (dalej „Uczestnik”                             

lub „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania akcji                                

po raz pierwszy zawrą z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi umowę zlecenie                      
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na świadczenie usług opieki nad osobami starszymi oraz czynności                                             

rekrutacyjno–informacyjnych i spełniają pozostałe warunki określone w regulaminie. 

§5 Wysokość premii 

1. Premia za referencje w przypadku spełnienia warunków z  §6 wynosi: 

- 400 zł netto  jeżeli usługa opieki domowej na terenie Niemiec wykonywana jest 

nieprzerwanie przez okres 45 dni, 

lub 

- 600 zł netto  jeżeli usługa opieki domowej na terenie Niemiec wykonywana jest 

nieprzerwanie przez okres 62 dni. 

2. W przypadku osób, o których mowa w paragrafie 4 „Premia za referencje” 

przysługuje tylko jednorazowo. 

 

§6 Warunki uczestnictwa 

1. Aby otrzymać „Premię za referencje”, Uczestnik o którym mowa w § 4 musi spełnić 

łącznie następujące warunki: 

a) Przedstawić Organizatorowi kopię referencji stanowiących rekomendację dla 

Uczestnika od podmiotu lub osoby fizycznej, dla którego lub na rzecz której uprzednio 

Uczestnik świadczył usługi opieki nad osobami starszymi na terenie Niemiec. 

Referencje powinny zawierać czytelne imię i nazwisko Uczestnika, której dotyczą oraz 

dane podmiotu wystawiającego wraz z danymi kontaktowymi. W przypadku, gdy 

referencje zawierają dane osobowe podopiecznego należy dokonać ich 

anonimizacji  (np. ukryć je przy sporządzaniu kopii). Dokument każdorazowo 

weryfikowany jest przez osobę upoważnioną przez Organizatora.  

b) Zawrzeć z Organizatorem umowę zlecenie na  świadczenie usług opieki domowej              

oraz czynności rekrutacyjno-informacyjnych rozpoczynającą bieg  w okresie                         

od 1.09.2020 do 31.10.2020, 

c) Rozpocząć świadczenie usługi na terenie Niemiec nie później niż w dniu 31 

października 2020, 

d) Wykonywać usługi opieki domowej na terenie Niemiec co najmniej i nieprzerwanie 

przez okres 45 dni lub 62 dni, 

e) Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z Organizatorem Umowy 

zlecenia. 
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3. Przerwy w realizacji zlecenia spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne 
od Uczestnika (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja klienta z usług Organizatora) 
nie wpływają na możliwość uzyskania „Premii za referencje”, jednakże w takim 
wypadku warunkiem jej nabycia jest kontynuowanie współpracy poprzez podjęcie 
kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 3 dni.   

§7 Warunki wypłaty premii 

„Premia  za referencje” wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika w Umowie zlecenia zawartej z Organizatorem, w okresie do 14-go dnia  miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione przesłanki uzasadniające przyznanie 

i wypłatę „Premii za referencje”. 

§8 Postanowienia końcowe 

W stosunkach z osobą świadczącą usługę stosuje się niniejszy regulamin oraz odpowiednio 

umowę zawartą z Organizatorem. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora i jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania „Premii                       

za referencje”. 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. 

§ 9 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników „Premii za referencje” 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: 

https://medipe.pl/wp-content/uploads/2020/07/Informacja-o-wspoladministratorach-

Medipe.pdf 

 

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

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