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REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

ATENDE MEDICA 

 

Dla potrzeb Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają: 

1. Regulamin – zbiór zasad uczestnictwa Programie Partnerskim Atende Medica. Regulamin 

podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.atendemedica.pl i może 

być zmieniany przez Organizatora w każdym czasie. 

2. Organizator - Atende Medica sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 313, 

02 - 665 Warszawa, NIP: 526-01-52-844, REGON: 008502221, wpisana do KRS pod nr 

0000163344, organizująca Program Partnerski zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. Certyfikat – dokument poświadczający kwalifikacje Partnera do wykonywania zadań w 

ramach Programu Partnerskiego. Ważność Certyfikatu wynosi 12 miesięcy. 

4. Kandydat – osoba fizyczna, która chce przystąpić do Programu Partnerskiego Atende 

Medica na warunkach określonych w Regulaminie. 

5. Opiekun – pracownik Organizatora koordynujący współpracę z Kandydatami oraz 

Partnerami. 

6. Partner – Kandydat, który ukończył szkolenie certyfikujące i przystąpił do Programu 

Partnerskiego Atende Medica. 

7. Program – Program Partnerski Atende Medica polegający na podjęciu współpracy z 

Partnerami. Przystąpienie do Programu potwierdzane jest nadaniem Certyfikatu dla Partnera I lub 

II stopnia. 

 

§ 1 

1. Do programu Partnerskiego mogą przystąpić Kandydaci posiadający co najmniej ogólną 

wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu, a także w przypadku Partnera II stopnia Kandydaci 

posiadający wiedzę techniczną gwarantującą wykonywanie zakresu umowy z najwyższą 

zawodową starannością. 

 

§ 2 

W celu przystąpienia do Programu Kandydat powinien: 

1. Zapoznać się z materiałami dotyczącymi Programu dostępnymi na stronie 

www.atendemedica.pl w zakładce Program Partnerski. 
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2. Zgłosić chęć przyłączenia się do Programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. 

 

§ 3 

1. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator przyznaje Kandydatowi Opiekuna. 

2. Opiekun kontaktuje się z Kandydatem w celu omówienia szczegółów oraz terminu 

szkolenia. 

3. Organizator dopuszcza możliwość jednoczesnej sesji szkoleniowej uprawniającej do 

ubiegania się o więcej niż jeden Certyfikat. 

 

§ 4 

1. W dniu wyznaczonego szkolenia Kandydat zgłasza się do siedziby Organizatora na co 

najmniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia szkolenia. 

2. Kandydat na Partnera zobowiązany jest do dostarczenia - najpóźniej w dniu szkolenia - 

zdjęcia na papierze kolorowym (w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość)) lub 

zdjęcia w formie elektronicznej (kolorowe zdjęcie o rozdzielczości co najmniej 492 × 610 pikseli i 

wielkości maksymalnie 2,5 MB) w celu przygotowania legitymacji partnerskiej. 

3. Przed rozpoczęciem części merytorycznej szkolenia Kandydat zobowiązany jest do 

wypełnienia wniosków o przystąpienie lub rozszerzenie współpracy w ramach Programu oraz do 

podpisana oświadczenia o poufności. Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w 

zdaniu pierwszym jest równoznaczna z nieprzystąpieniem do szkolenia.  

4. Szkolenie dla Partnerów II stopnia zakończone jest egzaminem. Aby uzyskać Certyfikat 

Kandydat musi odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 60% pytań. 

5. O wynikach egzaminu kandydat informowany jest niezwłocznie. 

6. Kandydatowi, który nie przystąpił do egzaminu lub którego egzamin zakończył się 

wynikiem negatywnym przysługuje prawo do złożenia ponownego wniosku o przystąpienie do 

Programu. 

 

§ 5 

1. Po uzupełnieniu przez Kandydata wszystkich niezbędnych dokumentów Kandydat oraz 

Organizator podpisują Umowę współpracy handlowej w ramach programu partnerskiego Atende 

Medica Kandydat zostaje Partnerem Organizatora. 

2. Po podpisaniu umowy Organizator wydaje Kandydatowi Certyfikat oraz Legitymację 

Partnerską, a także przyznaje stałego Opiekuna. 
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§ 6 

Partner otrzymuje od Organizatora tzw. PAKIET STARTOWY - zestaw materiałów 

promocyjnych i marketingowych. Kolejne pakiety materiałów wydawane są po uprzednim 

zleceniu zapotrzebowania przez Partnera, a ich ilość uzależniona jest od osiąganych wyników. 

 

§ 7 

W trakcie trwania współpracy Partner uprawniony jest do złożenia wniosku o rozszerzenie 

współpracy o kolejny stopień w ramach kolejnego Certyfikatu. Do rozszerzenia współpracy 

stosuje się odpowiednio zapisy paragrafów poprzednich Regulaminu. 

 

§ 8 

Organizator uprawniony jest do okresowej kontroli jakości działań Partnera poprzez analizę 

sprawozdań oraz bezpośredni kontakt z klientami. W przypadku stwierdzenia naruszeń w 

wykonywaniu przedmiotu umowy Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w 

trybie natychmiastowym na warunkach określonych w umowie z Partnerem. 

 

§ 9 

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Zmiana, o 

której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na treść umów zawartych z Klientami w wyniku 

działań Partnera. 

 


