Wakacyjne premie + 250 €

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania Wynagrodzenia w okresie od 01.06.2019 r. do
30.11.2019 r. osobom współpracującym z Arkadia Care PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. lub z innym powiązanym podmiotem oraz warunki wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia w
ramach akcji „Wakacyjne premie”.
2. Organizatorem akcji „Wakacyjne premie” jest Arkadia Care PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. zwana dalej Organizatorem.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników na stronie internetowej
www.arkadiacare.pl oraz w siedzibie firmy (ul. Zamknięta 10/2.6, 30-554 Kraków).

§2
1. Akcja „Wakacyjne premie” trwa od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. Udział w niej jest dobrowolny.

§3
1. Wysokość przyznawanej premii uczestnikom akcji:
50 euro netto podstawy netto za przepracowane min. 50 dni nieprzerwanie.
150 euro netto podstawy netto za przepracowane min. 70 dni nieprzerwanie.
250 euro netto podstawy netto za przepracowane min. 90 dni nieprzerwanie.
§4
1. Aby otrzymać wakacyjne Premie Uczestnik akcji musi spełnić łącznie następujące warunki:
a). Rozpocząć, nie później niż 31.08.2019 r., świadczenie usługi opieki w Niemczech w ramach zawartej
z Organizatorem Umowy zlecenia.
b). Świadczyć w ramach podjętego zlecenia łącznie i nieprzerwanie usługę przez 50 lub 70 lub 90 dni w
okresie od 01.06. do 30.11.2019 r.
c). Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z Organizatorem Umowy zlecenia.
2. Wakacyjne Premie nie przysługują w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika warunków Umowy
zawartej z Organizatorem, a w szczególności w przypadku nałożenia na niego kary.
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 Wakacyjnej, jednakże w takim wypadku warunkiem jej nabycia jest kontynuowanie
współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 10 dni.
§5
1. Wakacyjne Premie w okresie od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. można uzyskać tylko jeden raz.
§6
1. „Wakacyjne Premie” wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Uczestnika w Umowie zlecenia zawartej z Organizatorem wraz z należnym wynagrodzeniem, w
okresie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione przesłanki
uzasadniające przyznanie i wypłatę
§7
1. Promocje organizowane przez Arkadia Care nie łączą się.

