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Regulamin wypłacania premii dodatkowej  

„ZAREZERWUJ SOBIE OFERTĘ, ZGARNIJ 100€”   

 

Akcja wypłacania premii dotyczy wszystkich kandydatów aplikujących do pracy na 

stanowisko Opiekunki/Opiekuna seniorów w Niemczech, którzy: 

 zaaplikowali na wybraną ofertę z puli świątecznych kontraktów, tj. takich, których 

czas trwania obejmuje pracę w dniach 24.12.2019-01.01.2020, 

 pozytywnie przeszli proces rekrutacji na wybrane zlecenie/ofertę pracyi zostali 

zaakceptowani na wybrane oferty pracy, 

 podpisali w okresie 14.11-22.11.2019 umowę o świadczenie usług opieki 

domowej i usług o charakterze rekrutacyjno-promocyjnym i zlecenie podróży. 

§ 1. Przebieg akcji premiowej i warunki uczestnictwa 

1.1. Osoby zainteresowane pracą jako Opiekun/ Opiekunka w spółkach Ideal Care 

Services sp. z o.o oraz Ideal Care System sp. z o.o. składają swoją aplikację 

drogą on-line lub telefonicznie na wybrany kontrakt z puli świątecznej. 

1.2. Rekruter rozpoczyna proces rekrutacji zgodny z zasadami obowiązującymi w Ideal 

Care Services sp. z o.o oraz Ideal Care System sp. z o.o. Rekruter dokonuje 

akceptacji/ lub nie kandydata na wybrane zlecenie. 

1.3. Jeśli kandydat nie spełnia warunków koniecznych do realizacji zlecenia, a tym 

samym nie może przystąpić do akcji premiowej, rekruter może zaproponować inną 

ofertę.  

1.4. Podczas procesu rekrutacji rekruter informuje o warunkach zlecenia oraz zasadach 

aktualnej akcji premiowej. 

1.5. Kandydat, który pozytywnie przeszedł proces rekrutacji i ma dedykowany kontrakt 

może podjąć decyzje o udziale w akcji premiowej jw. 

1.6. Udział w akcji premiowej jest dobrowolny 

1.7. Aby stać się Uczestnikiem akcji premiowej należy (po pozytywnej akceptacji na 

wybrane zlecenie)  

(a) podpisać w okresie od 14.11 - 22.11.2019 zlecenie podróży na świadczenie 

usług opieki domowej w Niemczech z puli kontraktów świątecznych  oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypłacania premii (zał. nr 1) 

(b) zrealizować zlecenie zgodnie z warunkami umowy.   

1.8. Premia jw. łączy się z innymi premiami. 

1.9. Akcja premiowa nie dotyczy osób, które zostały zatrudnione w ww. spółkach przed 

14.11.2019r. 

§ 2. Zasady wypłaty premii dodatkowej 

2.1. Każdy Uczestnik akcji, który spełni warunki zgodnie z §1.8 otrzyma jednorazową 

premię w wysokości 100 euro netto w ciągu 7 dni roboczych od momentu 
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odesłania podpisanego zlecenia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z 

regulaminem. 

2.2. Podatek dochodowy zostanie odprowadzony przez Organizatora. 

2.3. Premia dodatkowa w wartości netto przelana zostanie na podane przez Uczestnika 

konto w ciągu 7 dni od odesłania przez Uczestnika podpisanego zlecenia oraz 

oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem (zał. nr 1).   

2.4. W przypadku gdy Uczestnik posiada konto bankowe złotówkowe, wysokość premii 

zostaje przeliczona według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień 

wypłaty premii. 

§ 3. Organizator 

3.1. Organizatorem akcji premiowej są firmy Ideal Care Services Sp.z o.o.  z siedzibą 

w Warszawie, Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, KRS 0000573760, NIP 

5213704963 oraz Ideal Care System Sp.z o. o. z siedzibą w Warszawie, Karolkowa 

30, 01-207 Warszawa, KRS 0000650727, NIP: 6762517986 zwane dalej 

Organizatorem. 

§ 4. Dane osobowe 

4.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

4.2. Dane osobowe Uczestników podane przy rejestracji przetwarzane są na potrzeby 

procesu rekrutacji oraz  organizacji akcji premiowej przez czas niezbędny do jej 

przeprowadzenia i rozliczenia.  

4.3. Przekazanie przez Uczestników innych danych osobowych lub wyrażenie zgody na 

przetwarzanie ich w innym zakresie niż jest to potrzebne na potrzeby organizacji 

akcji premiowej jest dobrowolne i informacja o niej lub zaproszenie do niej nie 

stanowi obowiązku udziału dla osoby informowanej o ww. akcji. 

4.4. Udział w akcji premiowej jest dobrowolny i nie stanowi obowiązku uczestnictwa 

dla żadnej z osób, które otrzymają zaproszenie do niej.   

§ 5. Postanowienia końcowe 

5.1. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia akcji premiowej lub jej 

wcześniejszego zakończenia, jeśli wyczerpane zostaną kontrakty z puli świątecznej 

w akcji „ZAREZERWUJ SOBIE OFERTĘ, ZGARNIJ 100€”. 

5.2. W przypadku niespełnienia warunku zawartego w §1.8. (a) Uczestnik nie 

otrzymuje premii. 

5.3. W przypadku niespełnienia warunku zawartego w §1.8. (b) Uczestnik jest 

zobligowany zwrócić równowartość kwoty otrzymanej premii na rachunek 

wskazany przez Organizatora w przeciągu 7 dni od dnia, w którym zlecenie miało 

zostać rozpoczęte. 

5.4. Jeżeli zwrot kwoty premii netto nie nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia 

zlecenia, którego Uczestnik nie zrealizował, wdrożone zostanie przez Organizatora 

postępowanie zgodne z kodeksem cywilnym. 

5.5. W przypadku braku realizacji zlecenia, o którym mowa w §1.8. (b) z winy 

Organizatora, premia nie wymaga zwrotu przez Uczestnika. 
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5.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kontraktu zlecenia dla Uczestnika 

premii w uzasadnionych przypadkach tj. m.in. przerwie w świadczeniu usług opieki 

dla podopiecznego lub zakończenia umowy z podopiecznym na świadczenie usług 

opieki. 

5.7. Organizator akcji premiowej dopuszcza możliwość zmiany zlecenia dla Uczestnika 

akcji premiowej na jego prośbę.        

5.8. Reklamacje można składać bezpośrednio u Organizatora drogą mailową lub 

pisemną pod wskazany adres na stronie www.idealpflege.pl 

5.9. Regulamin dostępny jest dla uczestników na stronie www.idealpflege.pl 

 


