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Regulamin akcji „Premia bożonarodzeniowa 2022” 
 

§1 
Organizatorem akcji „Premia bożonarodzeniowa 2022” jest Grupa Medipe. 

§2 
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacenia premii „Premia bożonarodzeniowa 2022” zwanej w 

dalszej treści regulaminu „Premia” dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem w ramach 

prowadzonej akcji. 

§3 
Akcja „Premia bożonarodzeniowa 2022” trwa od 1.09.2022 roku do 20.12.2022 roku. 
 

§4 
1. Uczestnikami biorącymi udział w akcji „Premia bożonarodzeniowa 2022”  mogą być osoby, które w ramach 

Umowy Zlecenie zawartej z organizatorem spełniły łącznie wszystkie warunki akcji, wymienione w § 4.3 oraz w § 6 

niniejszego regulaminu.  

2. Warunki  przyznania i wypłaty premii zostały określone w § 5 i 6 niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnikami biorącymi udział w akcji mogą być w szczególności osoby, które obok warunków wymienionych 

w § 6 niniejszej umowy spełnią jeden z następujących warunków: 

a) W okresie do końca października 2022 roku rozpoczną świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec 

i usługi te świadczyć będą nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, nie krócej jednak niż do dnia 6.01.2023 roku; 

albo 

b) W listopadzie 2022 roku rozpoczną świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec i usługi te będą 

świadczyć nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni;  

albo 

c) W listopadzie 2022 roku rozpoczną świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec i usługi te będą 

świadczyć nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni, nie krócej jednak niż do 15.01.2023 roku; 

albo 

d) W okresie od 1. do 20. grudnia 2022 roku rozpoczną świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec i 

usługi te świadczyć będą nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni; 

albo 

e) W okresie od 1. do 20. grudnia 2022 roku rozpoczną świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec i 

usługi te świadczyć będą nieprzerwanie przez okres co najmniej 45 dni. 

§5 
1. Wysokość możliwej premii „Premia bożonarodzeniowa 2022” jest uzależniona od spełnienia warunków 
ujętych w § 4.3 oraz w § 6, w szczególności od czasu trwania zlecenia:  
a) w przypadku spełnienia warunków określonych w § 4.3.a premia wynosi 500 EUR netto; 
b) w przypadku spełnienia warunków określonych w § 4.3.b premia wynosi 400 EUR netto; 
c) w przypadku spełnienia warunków określonych w § 4.3.c oraz § 4.3.d premia wynosi 300 EUR netto; 
d) w przypadku spełnienia warunków określonych w § 4.3.e premia wynosi 200 EUR netto. 
2. Sposób wypłaty premii został określonych w § 7. 
3. Kwota premii zawiera w sobie umowne dodatki za dni świąteczne 25.12, 26.12 oraz 1.01 w wysokości 50,60 
EUR za dzień. 
4. Organizator akcji nie ponosi kosztów przelewów bankowych oraz walutowych. 
 

§6 
1. Aby otrzymać premię „Premia bożonarodzeniowa 2022” uczestnik, o którym mowa w § 4.1 niniejszego 

regulaminu, musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Rozpocząć świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec w okresie trwania akcji, określonym w § 3 

niniejszego regulaminu; 
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b) Świadczyć Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec nieprzerwanie, w terminie oraz przez czas trwania 

jednego z okresów wskazanych w § 4.3 niniejszego regulaminu; 

c) Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z organizatorem umowy zlecenia. 

2. Premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika warunków Umowy zlecenia zawartej 

z Organizatorem, w szczególności gdy niedotrzymanie warunków skutkować będzie spełnieniem przesłanek do 

nałożenia na niego kary.  

3. Przerwy w realizacji zlecenia spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Uczestnika nie 

wpływają na możliwość uzyskania premii „Premia bożonarodzeniowa 2022”, jednakże w takim wypadku warunkiem 

nabycia prawa do wypłaty Premii jest kontynuowanie współpracy poprzez niezwłoczne podjęcie kolejnego zlecenia, 

które organizator przedstawi uczestnikowi nie później niż w terminie 10 dni od daty przerwania pierwotnego zlecenia. 

Do podjęcia zlecenia mają zastosowanie zapisy umowy zlecenia między uczestnikiem a organizatorem. W takim 

przypadku do okresu świadczenia usługi opieki nie wlicza się czas pomiędzy zleceniami.  

4. Katalog przyczyn będących podstawą do przerwy w realizacji zlecenia jest katalogiem zamkniętym. Za 

przyczyny przerwy w realizacji zlecenia uznaje się: 

a) Śmierć podopiecznego; 

b) Rezygnację klienta z usług organizatora; 

c) Rezygnację organizatora z usług klienta; 

d) Popełnienie przez podopiecznego lub członka jego rodziny przestępstwa wobec uczestnika (w przypadku 

zgłoszenia tego zdarzenia odpowiednim organom ścigania oraz przedłożeniu organizatorowi potwierdzenia takiego 

zgłoszenia). 

§7 
„Premia bożonarodzeniowa 2022” wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w 

Umowie zlecenia zawartej z Organizatorem po zakończeniu zlecenia, razem z ostatnim wynagrodzeniem należnym za 

to zlecenie.  

§8 
1. Okres świadczenia usługi nieprzerwanie w okresie od 01.09.2022 do 31.01.2023, warunkujący uzyskanie 

premii w ramach niniejszej akcji nie będzie uwzględniany jako okres świadczenia usługi w ramach pozostałych akcji 

promocyjnych Organizatora. Akcje nie łączą się. 

2. Uczestnik akcji za udział w akcji może otrzymać tylko jedną premię. Okresy świadczenia usługi, wymienione w 

§ 4.3 regulaminu, będące warunkiem wzięcia udziału w akcji, nie podlegają łączeniu.  

3. § 8.1 nie dotyczy ewentualnego Konkursu Świątecznego organizowanego przez podmioty powiązane osobowo 

lub kapitałowo z Organizatorem „Premii bożonarodzeniowej 2022”. 

§9 
W stosunkach z osobą świadczącą usługę stosuje się niniejszy regulamin oraz odpowiednio umowę zawartą z 

Organizatorem. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.medipe.pl  i jest jedynym 

dokumentem określającym zasady przyznawania premii „Premia bożonarodzeniowa 2022”. 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 
1. Administratorem danych osobowych uczestników akcji „Premia bożonarodzeniowa 2022” jest Grupa Medipe. 

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

www.medipe.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” pod linkiem: Informacja o współadministratorach 

 

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

linkiem: https://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

http://www.medipe.pl/
http://www.medipe.pl/
https://medipe.pl/wp-content/uploads/Informacja-o-wspoladministratorach.pdf
https://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/

