REGULAMIN KONKURSU
„Polecaj i zarabiaj”

I. ORGANIZATOR
1. Konkurs pt. „Polecaj i zarabiaj” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez:
Care Solutions DE Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94,
00-807 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000579025, posiadająca numer NIP 5223040097, REGON
362667778 (zwana dalej Organizatorem).
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się nazwy „Promedica24”, oznacza ona
uprawnioną do posługiwania się znakiem towarowym "Promedica24" spółkę Care Solutions
DE Spółka z o.o. Sp. k., na temat której informacje dostępne są na stronie internetowej
www.promedica24.com.pl.
2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w
siedzibie spółki Care Solutions DE Spółka z o.o. Sp. k. : 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie
94.
3. Care Solutions DE Spółka z o.o. Sp. k. jest administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
4. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych
służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia i zmiany, a także
prawo żądania usunięcia jego danych osobowych ze zbioru.
5. Fundatorem nagród, o których mowa w dziale V regulaminu jest Care Solutions DE Spółka
z o.o. Sp. k.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych obecnie bądź w przeszłości jako opiekun/ka osób starszych w Promedica24, mających pełną zdolność do czynności prawnych (zwane
„Uczestnikiem Konkursu” lub „Uczestnikami”).
III. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 10.10.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku włącznie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 01.02.2017 r.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail bądź
telefonicznie. Dodatkowo lista zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość oraz miejsce w
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Konkursie) zostanie umieszczona na stronie internetowej www.promedica24.pl oraz na
portalu Facebook, na co Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając swój udział w Konkursie.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na poleceniu Organizatorowi jak największej liczby osób,
które podejmą współpracę z Promedica24, tj. będą świadczyć usługi opieki i pomocy
domowej na terenie Niemiec lub Wielkiej Brytanii przez łączny okres przynajmniej 30 dni
kalendarzowych (dalej jako „Opiekunowie”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Wymóg
wskazanych powyżej 30 dni musi być spełniony na dzień 31 stycznia 2017 r.
2. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną te osoby, które polecą Organizatorowi co najmniej
4 Opiekunów.
3. Wyjazd Opiekuna do Niemiec lub Wielkiej Brytanii musi nastąpić najpóźniej do dnia 31
grudnia 2016 r.
4. W celu zakwalifikowania danej osoby jako Opiekuna poleconego przez Uczestnika, musi
ona powołać się podczas spotkania rekrutacyjnego na Uczestnika, podając jego imię i
nazwisko.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie przeprowadzone na podstawie wszystkich
zarejestrowanych zgłoszeń, po weryfikacji liczby dni przepracowanych przez Opiekuna na
terenie Niemiec lub Wielkiej Brytanii.
6. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku jawnego naruszenia zasad
uczestnictwa w Konkursie.

V. NAGRODY
1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody gwarantowane
Uczestników, odpowiednio według najwyższej liczby poleconych Opiekunów:

dla

a. Nagrody za I miejsce (do wyboru):
 Weekend dla 2 osób w wybranym mieście w Polsce lub w przypadku
Uczestników z Bułgarii i Rumunii - odpowiednio w Bułgarii lub Rumunii,
obejmujący pobyt w wybranych przez Organizatora hotelu i zwiedzanie miasta
 Laptop Acer AO1-431
 Bon o wartości 1 200zł
b. Nagrody za II miejsce (do wyboru):
 Day spa dla 2 osób w wybranym mieście w Polsce lub w przypadku Uczestników
z Bułgarii i Rumunii - odpowiednio w Bułgarii lub Rumunii, w wybranym przez
Organizatora miejscu
 Tablet Lenovo TAB 2 A10-70F
 Bon o wartości 800zł
c. Nagrody za III miejsce (do wyboru):
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 Kolacja dla 2 osób w wybranym mieście w Polsce lub w przypadku Uczestników
z Bułgarii i Rumunii - odpowiednio w Bułgarii lub Rumunii, w wybranej przez
Organizatora restauracji
 Aparat fotograficzny Nikon VNA210E1
 Bon o wartości 500zł
2. Nagrodzonych zostanie 24 Uczestników– po 3 Uczestników z każdego regionu wydzielonego
w ramach struktury organizacyjnej Promedica24, oraz po 3 Uczestników z Rumunii i
Bułgarii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień nagrodami nie wskazanymi w
pkt.1 powyżej.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród, o których mowa powyżej
na inne o tej samej wartości lub równowartość pieniężną, bez podawania przyczyn
dokonanych zmian.
6. Każdy z Uczestników ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.
7. Każdy Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody określonej w pkt.1 powyżej, zgodnie z
miejscem zajętym w Konkursie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.

za

jakiekolwiek

zdarzenia

losowe

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, Care Solutions DE Spółka z o.o. Sp.
k. nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.
VII. ODBIÓR NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przekazane osobiście w oddziałach lub w centrali firmy w ciągu 30 dni
od daty rozstrzygnięcia konkursu.
2. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia
wyników, przysługujące mu Nagrody uznaje się za nieprzyznane, a Uczestnik nie ma prawa
żądania innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego.
3. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy ponoszą wszelkie konsekwencje nieodebrania nagrody we
wskazany przez Organizatora sposób.
VIII. KOMISJA
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1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez
Organizatora.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
 wyłonienie zwycięzców,
 rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
IX. REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestnik może składać listownie lub drogą elektroniczną na adres
konkurs@promedica24.pl, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz kopię
zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja, jak również opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością email na adres podany przy składaniu reklamacji.
5. Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni od
dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczne. Nie
wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego
przez Uczestnika lub adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi Nagrody, jak również za nieodebranie Nagrody
z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony
Uczestnik traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych
roszczeń.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przyznanych
Nagród.
4. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na
stronie internetowej www.promedica24.pl.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu,
w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
tym także do wcześniejszego zakończenia Konkursu, po wcześniejszym poinformowaniu
Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na
której był publikowany Regulamin Konkursu. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie
Konkursu nie wymaga uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie konkursu nie
spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub
wcześniejszym zakończeniem Konkursu.
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