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Zobowiazuje sie do wykonania sprawnie pracy.Bede wstawiac sie do pracy na godziny I w dni które mam wyznaczone w moim kontrakcieBede pracowac 6.30 godziny dziennie I mam prawo do 30 minutowej przerwy na jedzenie.Dzien pracy- 7 godzin, co jest: 6.30godziny praca i 30 minut przerwa.Jezeli moja praca bedzie polegala na zbieraniu truskawek lub na plantacji mój zarobek dzienny (dniówka) wynosi 39,37 e i 37,76e jezeli bede organizowac inny rodzaj pracy.Jezeli bede pracowac wiecej godzin niz jest wyznaczone w moim kontrakcie to znaczy ze sa nadgodziny lub godziny ekstra i beda placone a 10,15e za godzine. Do godzin ekstra jest wliczona niedziela I din swiateczne.Jezeli béde pracowac w magazynie, musza mi zaplacic 5,80¤ za godzine I mam prawo do 30 minutowej przerwy na jedzenie, zaktora nie moga mi odciagnac pieniedzy.Jezeli osoba ktora pracuje w magazine lub skladzie przekroczy sume 169 godzin na miesiac jest zaliczane jako godzina extra, co wynosi 10,15¤ za godzine.Niedziela I dni swiateczne sa zaliczane jako godziny ekstra.Jesli odlegkoc do pracy przekracza 2 km szef ma placic za kazdy km 0,20 czyli z domu do plantacji ( tak I z powrotem)Jesli przybede na pole I z jakis przyczyn przed rozpoczeciem pracy ta zostanie wstrzymana zwierzchnik musi mi zaplacic kazda dniowkeMam prawo dostac kopie mojego kontraktu I jesli wczesniel poprosze I przedsiebiorca mi go nie da, z moim numerem NIE moge przybyc do biura zatrudnien najblizszego miejsca pracy I poprosic o ta kopie katora otrzymam bezplatnie I na miejscu.

Mam prawo do dwóch dni odpoczynku w ciagu tygodniaMan prawo do mieszkania, ktore wyposazone jest w wode pitna, lazienke, kuchnie , swiatlo I wystarczajaca przestrzen oprocz tego gwarantowane prawo do intymnosci.Man prawo do otrzymywania wyplaty za moja prace w tym samym czasie co pracownicy hiszpanscyNie moge miec ze strony szefów wiecej niz 18 dni wolnych od pracy w ciagu dwoch miesiecy – szef musi mi zapewnic prace jesli przytrafi mi sie jakikolwiek wypadek czy zachoruje musze zaprezentowac mojemu szefowi document od lekarza, kopia zostaje dla mnie ktora nie moge zgubic . przez cali okres mojej  choroby zwierzchnik ma obowiazek placic mi.

 Jesli szef lub zwierzchnik zaproponuje mi wyjscie na drinka a ja nie chce  - NIE MUSZE ISC I nie bede ponosila z tego powodu zadnych konsekwencji.Nikt nie moze dotykac mnie jesli ja na to nie pozwole.Jesli ktorys z szefow lub zwierzchnikow lagrozi mi zwolnieniem z pracy przez to ze nie pozwolila sie dotykac ani nie wyrazzikam zgody na relacje seksualne, taki szef popeknia przeztepstwo wykroczenie przez szantaz . Jesli zostane zgwalcona mam natychmiast dzwonic na numer 112 (numer bezlatny) i osoba ktora uslysze poprosze o pomoc. Jesli moge poruszac sie pojde natychmiast bez zmiany odziezy i kapieli do najblizszego osrodka zdrowia po informacje medyczna z zaistniakego gwaltu aby nastepnie powiadomic policje.


