REGULAMIN PROGRAMU PREMIOWEGO
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przyznawania premii objętych tym regulaminem
(dalej „Program”).
2. Organizatorem Programu jest Secawo Personel sp. z o.o. sp. k., ul. Racławicka 15-19, 53-149
Wrocław, NIP: 8992902973 (dalej „Organizator”).
3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie
Organizatora.
4. Uczestnictwo w Programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz
akceptacją jego postanowień.
§2
Uczestnictwo
1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która w czasie udziału
w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych u Organizatora lub podmiotów
z nim powiązanych.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
3. Do udziału w Programie można zgłaszać jedynie osoby i rodziny, które wcześniej samodzielnie nie
zgłaszały się do Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych ani z nimi nie współpracowały.
§3
Warunki Programu
1. Program trwa od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2022 włącznie.
2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie poszczególnych
premii określonych w §4.
3. Pozostałe premie / dodatki są przyznawane przez koordynatora zlecenia na podstawie
obowiązującej umowy z pracownikiem.
§4
Premie
1. Uczestnicy niniejszego Programu mogą otrzymać następujące premie:
a) Premia za polecenie opiekunki / opiekuna
b) Premia za polecenie rodziny
2. Szczegółowe kryteria przyznania premii określa §5.
§5
Zasady przyznania premii
1. PREMIĘ ZA POLECENIE OPIEKUNKI / OPIEKUNA w wysokości 100 EURO netto otrzymuje każda
opiekunka / każdy opiekun, która/-y poleci Organizatorowi nową osobę podając (za jej zgodą)
imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez Organizatora
i przepracuje minimum 45 dni na zleceniu bez naruszenia warunków zawartej umowy.
2. PREMIĘ ZA POLECENIE RODZINY w wysokości 200 EURO netto otrzymuje każda opiekunka / każdy
opiekun, która w okresie trwania Programu poleci Organizatorowi nową rodzinę, podając dane
osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon), z którą Organizator nawiąże współpracę i przez min.
45 dni będzie świadczył na jej rzecz usługi.

§6
Wypłata premii
1. Premie za polecenie zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi
Programu z tytułu umowy o świadczenie usług, w pierwszym ustalonym w niej terminie płatności
po spełnieniu warunków otrzymania premii, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po
stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Organizatora.
2. Premie mogą się łączyć.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie
internetowej: https://www.secawo.pl/blog
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków
uczestnictwa w Konkursie.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny w miejscu
siedziby Organizatora.

