
Regulamin 
„Podwójna korzyść” 

 
 
 §1 Ogólne zasady:  
1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania dodatku „Podwójna korzyść” osobom współpracującym z Arkadia 

Care EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub z innym powiązanym podmiotem oraz warunki 

wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia w ramach akcji „Podwójna korzyść”.   

2. Organizatorem akcji „Podwójna korzyść” jest Arkadia Care EU 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). 

4. Akcja trwa od 01.09.2020 r. do odwołania.  

 
§2 Osoby uprawnione do uczestniczenia w akcji:  
1. W akcji udział mogą wziąć jedynie osoby, które:  

a) podpisały umowę dotyczącą świadczenia usług opiekuńczych na terenie Niemiec z Arkadia Care EU Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub z innym powiązanym podmiotem i umowa ta doszła do realizacji.  
 
§3 Warunki akcji:  
1. Udział w Akcji „Podwójna korzyść” jest dobrowolny.  

2. Premie przyznawane uczestnikom akcji: 

• 100 euro netto przysługuje Uczestnikowi Akcji, za każdą osobę poleconą do podjęcia zatrudnienia w 

spółkach Grupy wymienionych w §2 w charakterze opiekuna/-ki osób starszych i chorych na terenie 

Niemiec. 

o Warunkiem jest pobyt na zleceniu przez osobę poleconą co najmniej 30 dni. 

o Osoby zgłaszające się z polecenia Uczestnika Akcji zobowiązują się  do podania danych 

kontaktowych osoby polecającej, tj. imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail. 

• 100 euro netto przysługuje jednorazowo każdej osobie, która zdecydowała się na rozwiązanie umowy z 

firmą konkurencyjną i podjęcie zatrudnienia w spółkach Grupy wymienionych w §2, w charakterze 

opiekuna/-ki osób starszych i chorych na terenie Niemiec.  

o Warunkiem dodatkowym jest przedstawienie referencji z miejsca pracy oraz przepracowanie 

minimum 30 dni na terenie Niemiec.  

 

 
3. Premia „Podwójna korzyść” 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 

 
 


