Regulamin
„Premia lojalnościowa”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia akcji „Premia lojalnościowa” kierowanej do osób
współpracujących lub rozpoczynających współpracę z DIAMEDI OPIEKA LTD. Spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie w na podstawie umowy zlecenia, której zakresem objęte jest wykonanie usług
pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i usług opieki.

2.

Organizatorem akcji jest DIAMEDI OPIEKA LTD. Spółka komandytowa zwana dalej Organizatorem.

3.

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich uczestników na stronie internetowej
Organizatora oraz w siedzibie firmy.

4.

Akcja trwa od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
§2

Uczestnictwo
Uczestnikami akcji mogą być jedynie osoby, które:
1) zawarły z Organizatorem akcji umowę zlecenia na wykonanie usług pomocy w prowadzeniu
gospodarstwa domowego i usług opieki oraz przystąpiły do jej wykonywania w ramach wyjazdu
zagranicznego i;
2) spełnią warunki opisane w § 3 poniżej.
§3
Warunki Akcji
1.

W ramach udziału w akcji osoby wymienione w § 2 pkt 1 mogą otrzymać premię pieniężną w
następujących kwotach i na następujących zasadach:
(1) w kwocie 200 zł netto – pod warunkiem faktycznego wykonywania usług opieki nad osobą
starszą i niepełnosprawną przez okres łącznie minimum 3 miesięcy w roku kalendarzowym
2021;

(2) w kwocie 400 zł netto – pod warunkiem faktycznego wykonywania usług opieki nad osobą
starszą i niepełnosprawną przez okres łącznie minimum 5 miesięcy w roku kalendarzowym
2021;
(3) w kwocie 600 zł netto – pod warunkiem faktycznego wykonywania usług opieki nad osobą
starszą i niepełnosprawną przez okres łącznie minimum 8 miesięcy w roku kalendarzowym
2021.
2.

Jako dzień początkowy obliczana terminów określonych w ust. 2 Organizator wskazuje dzień
01.01.2021

3.

W przypadku przerwania wykonywania zlecenia przez Uczestnika akcji z w związku z wystąpieniem
okoliczności, za które Uczestnik akcji nie ponosi odpowiedzialności, decyzję o przyznaniu premii i jej
wysokości podejmuje Organizator.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania premii w przypadku rażącego naruszenia
przez Uczestnika warunków umowy zlecenia zawartej z Organizatorem.
§4

Wypłata Premii
Premia zostanie wypłacona po zakończeniu roku którego dotyczy akcja wraz z wynagrodzeniem należnym
Uczestnikowi akcji z tytułu umowy o świadczenie usług opieki i pomocy domowej, zgodnie z warunkami
określonymi w tej umowie.

§5
Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w tym także do
wcześniejszego zakończenia akcji bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu
Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był
publikowany Regulamin akcji. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie akcji nie spowodują utraty przez
Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem akcji.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Premii spowodowany
zmianą danych Uczestnika akcji, jak również za nieodebranie Premii z jakichkolwiek przyczyn
dotyczących Uczestnika.

3.

Niniejszy

Regulamin

jest

jedynym

dokumentem

określającym

zasady

uczestnictwa

w akcji.
4.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

