Правилник на програма „Бонус при назначаване“

§1
Общи положения
1.

Настоящият правилник определя правилата на програма „Бонус при назначаване“
(наричана по-нататък „Програмата“), организирана от фирма Promedica24 Care
(наричан по-нататък „Организаторът“) и обхваща изплащането на допълнителен
бонус в размер на 200 ЕВРО след изпълняване на условията, определени в тази
Програма (наричан по-нататък „Бонусът“).

2.

Участниците в Програмата, чиито данни ще бъдат поместени в базата с лични
данни, имат право на достъп до своите лични данни, както и на поправки и промени,
а също и да оттеглят своите лични данни от базата.

3.

Участието на участник в Програмата означава запознаване с настоящия Правилник
и приемане на точките от него.
§2
Участие

Участник в Програмата (наричан по-нататък „Участникът“) може да бъда само
физическо лице, което не е и никога не е било наемано като социален асистент/ка на
възрастни хора в някоя от фирмите, принадлежащи към Капиталова група Promedica
Care Sp. z o.o. (наричана по-нататък „Група Promedica24“).
§3
Условия на Програмата
1.

Програмата продължава от 10.08.2017 г. до 31.12.2019 г. включително.

2.

Участието в Програмата е доброволно.

3.

Бонус в размер от 200 ЕВРО получава лице, което:
a) представи на Организатора препоръки, потвърждаващи негова предишна заетост
във фирма, която е конкурент на Група Promedica24;
b) подпише в срок до 30 септември 2019 година договор за предоставяне на услуги
в сферата на грижите и домашната помощ и договор за предоставяне на
рекрутационни и маркетингови услуги с фирмите на Група Promedica24 и в
рамките на 6 месеца от подписването на тези договори осъществи две, всяко по
минимум 31 дни, пътувания в чужбина с цел предоставяне на услуги в сферата
на грижите и домашната помощ.
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4.

Препоръките, потвърждаващи предишна заетост на Участника във фирма
конкурент, трябва да бъдат подпечатани със служебен печат на конкурентната
фирма.

5.

Под фирми конкуренти на Група Promedica24 се разбират физически или
юридически лица, и по-конкретно търговски фирми, граждански дружества и
кооперации, предоставящи стационарни услуги или домашна грижа за възрастни и
болни хора или лица с увреждания на територията на страните от Европейския съюз
и ЕИП.

6.

Ако е проведено само едно пътуване в чужбина, за което се отнася ал. 3, т. б, Бонус
не се полага.
§4
Отговорност на Организатора

1.

Организаторът не носи отговорност за невъзможността Участниците да получат
Бонуса си по причини, които зависят изцяло от самите Участници.

2.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да е житейски събития, които
възпрепятстват Участниците да получат Бонуса си.

§5
Получаване на бонус
Бонусът се изплаща най-късно до 30 април 2020 г. заедно с възнаграждението,
дължимо на Участника в Програмата, съгласно договор за предоставяне на услуги
в сферата на грижите и домашната помощ съгласно условията, определени в
договора.

§6
Жалби
1.

Участникът трябва да изпрати жалбата си по електронен път на адрес
k.wasilewska@promedica24.pl.

2.

Жалбата трябва да съдържа име, фамилия, имейл адрес за кореспонденция и копие
на заявлението, за което се отнася жалбата, както и описание на основанията за
жалбата.

3.

Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 21 дни от деня на получаването
им.
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4.

За начина на удовлетворяване на жалбата Участникът ще бъде уведомен с имейл на
имейл адреса, посочен при подаване на жалбата.

5.

Жалби относно участие в Програмата може да бъдат изпращани най-късно до 30
април 2019 г.

6.

Становището на Комисията, взето в резултат на разглеждане на Жалбата, е
окончателно. Това не изключва правото на Участника да предяви претенции по
силата на действащите правни норми.

§7
Заключителни клаузи
1.

Организаторът не носи отговорност за качеството и резултатите от услугите,
предоставяни от телекомуникационни оператори, поща и други лица.

2.

Организаторът не носи отговорност в случай на промяна на посочения от Участника
в договора за предоставяне на услуги в сферата на грижите и домашната помощ
адрес по местоживеене или на адреса за кореспонденция на Участника, както и за
промяна на други данни, които възпрепятстват предаването на Бонуса на Участника,
а също така и за неполучаване на Бонуса по каквито и да е причини, касаещи
Участника. В такъв случай възнаграденият Участник губи правото си на Бонус и не
може да предявява никакви претенции към Организатора.

3.

Пълното съдържание на настоящия Правилник се намира в седалището на
Организатора и на интернет страницата www.promedica24.bg.

4.

Настоящият Правилник е единственият документ, който определя правилата на
участие в Програмата.

5.

Организаторът си запазва правото да внася промени в настоящия Правилник, в това
число да закрие по-рано Програмата, след като информира преди това Участниците
чрез поместване на съответната информация на интернет страницата, на която е
публикуван Правилникът на Програмата. Такава промяна или по-ранно закриване
на Програмата не изискват обосноваване. При извършена промяна или по-ранно
закриване на Програмата Участниците не губят правата си, получени преди
промяната в Правилника или преди по-ранното закриване на Програмата.
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