
Regulamin kampanii „Premia za 3 miesiące” 

§1 

Organizatorem kampanii „Premia za 3 miesiące” jest Avoria Biuro Sp. z o.o. S.K. z siedzibą przy 

ul. Zjednoczenia 4/6 41-500 Chorzów, KRS: 0000664946, NIP 7010668654 oraz REGON 

366618966 zwana później Organizatorem. 

§2 

Niniejszy regulamin premii określa warunki i zasady przyznawania  oraz wypłacania premii dla 

Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem, zwanych później Uczestnikami. 

§3 

Przyznawanie premii zgodnie z niniejszą kampanią „Premia za 3 miesiące” obowiązuje od 

01.01.2019 do odwołania.  

§4 

Uczestnikami biorącymi udział w akcji „Premia za 3 miesiące” mogą być osoby, które                      

w okresie trwania kampanii „Premia za 3 miesiące” będą związane z organizatorem umową. 

§5 

Wysokość jednorazowej „Premia za 3 miesiące” jest zależna od ilości dni nieprzerwanego 

świadczenia usługi opieki w Niemczech, której warunki określa umowa zawarta pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem,  i wynosi: 

 100,00 euro (słownie: sto euro) netto za przepracowane 3 miesiące, czyli minimum 90 dni. 

§6 

Aby otrzymać „Premia za 3 miesiące” Uczestnik kampanii, o którym mowa w §4 musi spełniać 

łącznie następujące warunki: 

 Świadczyć usługę na standardowych warunkach rozliczeniowych - zawartych w paragrafie 

nr 8 umowy; 

 Świadczyć w ramach podjętej umowy łącznie i nieprzerwanie usługę opieki przez minimum 

90 dni; 

 Dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z Organizatorem Umowy. „Premia 

za 3 miesiące” nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika tychże 

warunków Umowy, a szczególnie w przypadku nałożenia na Uczestnika kary pieniężnej. 

§7 

„Premię za 3 miesiące” można uzyskać za każdy wyjazd spełniający warunki. 

§8 



„Premia za 3 wyjazd” wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika w Umowie zawartej z Organizatorem wraz z należnym wynagrodzeniem, nie później 

niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym premia została nabyta. 

§9 

Każda zmiana dotycząca standardowych warunków umowy unieważnia warunki i zasady 

przyznawania oraz wypłacania premii dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z 

Organizatorem kampanii , zwanych wyżej Uczestnikami. 

 


