
Zasady przyznawania „Bonusu wiosennego” 
 

§1 
Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie usługi opieki 

i pomocy w gospodarstwie domowym w okresie od 15.04.2019 do 7.06.2019 (zwaną dalej Bonusem wiosennym). 

§2 
Zasady dotyczą osób współpracujących bądź osób, które nawiążą współpracę z Medipe PL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k.,  Medipe Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k lub Medipe Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (zwanymi dalej: Organizatorem lub Organizatorami) poprzez zawarcie z 

jednym z Organizatorów umowy zlecenia, w ramach której świadczyć będą usługi opieki i pomocy w 

gospodarstwie domowym oraz usługi o charakterze rekrutacyjno-marketingowym. 

§3 
 

Niezależnie od Zasad przyznawania „Bonusu wiosennego” osobom świadczącym usługę opieki i pomocy w 
gospodarstwie domowym na terenie Niemiec w dniach 21.04.2019 oraz 22.04.2019, na podstawie zawartej z 
jednym z Organizatorów umowy przysługuje Dodatek w wysokości 60,00 EUR brutto za każdy z tych dni. 
 

§4  
 

Wysokość „Bonusu wiosennego” jest zależna od ilości dni nieprzerwanego świadczenia usługi opieki w 
Niemczech i wynosi:  
- 80,00 EURO (słownie osiemdziesiąt euro) brutto, w przypadku gdy usługa jest realizowana co najmniej do 
dnia 26.05.2019  
- 130,00 EUR (słownie sto trzydzieści euro) brutto, w przypadku gdy usługa jest realizowana co najmniej do 
dnia 07.06.2019 

§5  
 
Aby otrzymać „Bonus wiosenny” Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: 
 

a) Rozpocząć, nie później niż 15.04.2019 świadczenie usługi opieki w Niemczech w ramach zawartej z 
Organizatorem Umowy zlecenia. 

b) Świadczyć w ramach podjętego zlecenia łącznie i nieprzerwanie usługę co najmniej do dnia 26.05.2019  lub 
co najmniej do 07.06.2019. 

c) Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z Organizatorem Umowy zlecenia. „Bonus wiosenny” 
nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika warunków Umowy zawartej z Organizatorem, a 
w szczególności w przypadku nałożenia na niego kary. 

 

§6 

W wypadku przerwania świadczenia usługi, z przyczyn nieleżących po stronie osoby świadczącej usługę opieki, 

Dodatkowe Wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem, że przerwa w świadczeniu usługi nie będzie trwała 

dłużej niż 3 dni. 

§7 
1. Dodatek za 21.04.2019 oraz 22.04.2019 wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy do 14 

maja 2019 r. 

2. Bonus wiosenny określony w § 4 ust. 1 oraz w  ust. 2 wypłacany będzie przelewem na rachunek 

bankowy do 14 lipca 2019 r. 

§8 
W stosunkach z osobą świadczącą usługę stosuje się niniejsze Zasady oraz odpowiednio umowę zawartą z  
jednym z Organizatorów. 


