
 

 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO „AGROPULA” 

(„REGULAMIN”) 

 
1. PROGRAM PROMOCYJNY „AGROPULA” 

1.1. Program promocyjny „AGROPULA” przeznaczony jest dla Klientów Agroas sp. z o.o. sp.k. 
(„Agroas”), która to spółka jest organizatorem programu. 

1.2. Program promocyjny „AGROPULA” organizowany jest w celu zwiększenia świadomości marki 
Agroas oraz zwiększenia całkowitej sprzedaży realizowanej przez Agroas, w szczególności poprzez 
nagradzanie Klientów Agroas za zakupy określonych towarów sprzedawanych przez Agroas. 

1.3. Regulamin Programu promocyjnego „AGROPULA” dostępny jest na Stronie Internetowej, w 
Miejscach Sprzedaży i u Przedstawicieli Handlowych. 

1.4. Program promocyjny „AGROPULA” prowadzony jest od 26 kwietnia 2021 r. do czasu zakończenia 
Programu zgodnie z Regulaminem. 

2. DEFINICJE  

Użyte w Regulaminie terminy otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu ich użycia wyraźnie 
nie wynika inaczej: 
2.1. Adres Poczty Elektronicznej – agropula@agroas.pl 
2.2. Adres Korespondencyjny – Nowa Wieś Mała 27B, 49-200 Grodków 
2.3. Cena Promocyjna – cena Nagrody wynosząca 1 (jeden) złoty brutto; kwota ta podlega 

powiększeniu o podatek VAT według właściwej stawki obowiązującej dla przedmiotów tego 
rodzaju co Nagroda, w momencie sprzedaży Nagrody na rzecz Uczestnika zgodnie z 
Regulaminem. 

2.4. Cesja Punktów – dokonanie przez Uczestnika przekazu uprawnień przysługującej mu zgodnie z 
Regulaminem z tytułu posiadania określonej liczby Punktów Rzeczywistych wobec Organizatora 
na rzecz innego Uczestnika („Odbiorcy Przekazu”), zobowiązujące Organizatora do realizacji 
uprawnień związanych z przekazanymi Punktami Rzeczywistymi bezpośrednio na rzecz Odbiorcy 
Przekazu zamiast na rzecz Uczestnika dokonującego Cesji Punktów. Cesji Punktów dokonuje się 
za pomocą funkcjonalności dostępnych w Koncie Uczestnika i za zgodą Organizatora, która jest 
równoznaczna z przyjęciem przekazu.  

2.5. Dane Osobowe – dane, o których w art. 4 pkt 1) RODO.  
2.6. Dopuszczalny Kanał Dystrybucji – każdy sposób oferowania przez Organizatora do sprzedaży 

Towarów Promowanych z wyłączeniem oferowania w sklepie internetowym prowadzonym 
przez Organizatora oraz oferowania w ramach aukcji internetowej. 

2.7. Formularz Zgłoszeniowy – formularz wypełniany przez Klienta w celu przystąpienia do Programu, 
udostępniany przez Organizatora na Stronie Internetowej lub na stronie internetowej: 
www.agroas.pl/agropula, w Miejscach Sprzedaży oraz za pośrednictwem Przedstawicieli 
Handlowych. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2.8. Formularz Zamówienia Nagrody – oświadczenie składane przez Uczestnika, za pośrednictwem 
funkcjonalności udostępnionej przez Organizatora w Koncie, w celu zgłoszenia chęci nabycia 
Nagrody za Cenę Promocyjną. 

2.9. Karta Programu – karta oznaczona indywidualnym numerem identyfikacyjnym przypisanym 
do danego Uczestnika, będąca znakiem legitymacyjnym potwierdzającym uczestnictwo danego 
Uczestnika w Programie. 



 

 

 

 

 
 

2.10. Katalog Nagród - udostępniona Uczestnikom w dowolnej formie, w tym także elektronicznej, 
zbiorcza informacja zawierająca wykaz Nagród, wraz ze wskazaniem liczby Punktów 
Rzeczywistych niezbędnych do wykonania prawa do nabycia Nagrody po Cenie Promocyjnej 
i podlegających umorzeniu w związku z jego wykonaniem. 

2.11. Katalog Towarów Promowanych – udostępniona Uczestnikom, w dowolnej formie, w tym także 
elektronicznej, zbiorcza informacja zawierająca wykaz Promowanych Towarów wraz 
ze wskazaniem liczby Punktów Potencjalnych uzyskiwanych przez Uczestnika w związku 
zakupem poszczególnych Promowanych Towarów w określonej ilości lub za określoną cenę. 
Towary objęte Katalogiem Towarów Promowanych, przeznaczone są do zakupu wyłącznie w 
ramach Nabycia o Charakterze Zawodowym. Ewentualne nabycie Towaru objętego Katalogiem 
Towarów Promowanych niebędące Nabyciem o Charakterze Zawodowym nie jest nabyciem 
Towaru Promowanego w rozumieniu Regulaminu i nie jest objęte Programem, ani żadnymi 
uprawnieniami z niego wynikającymi. 

2.12. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, 
która w okresie trwania Programu kupiła lub zamierza kupić od Organizatora Towar Promowany 
w Dopuszczalnym Kanale Dystrybucji.  

2.13. Konto Uczestnika – konto prowadzone przez Organizatora dla Uczestnika, dostępne 
za pośrednictwem Strony Internetowej. 

2.14. Miejsce Sprzedaży – miejsce, w którym Organizator prowadzi sprzedaż Towarów Promowanych 
lub innych towarów. 

2.15. Nagroda – rzecz, usługa lub inne prawo, które Uczestnik może nabyć za Cenę Promocyjną, 
na warunkach określonych w Regulaminie, wyłącznie w ramach Nabycia o Charakterze 
Zawodowym. 

2.16. Nabycie o Charakterze Zawodowym – nabycie Towaru Promowanego lub Nagrody w związku z 
głównym przedmiotem działalności gospodarczej (w tym gospodarstwa rolnego) prowadzonej 
przez kupującego, i które ma w związku z tym dla kupującego charakter zawodowy. Posłużenie 
się numerem Karty Programu przy nabyciu Towaru Promowanego w celu uzyskania Punktów 
Potencjalnych lub Rzeczywistych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o dokonaniu 
takiego nabycia jako Nabycia o Charakterze Zawodowym. 

2.17. Okres Wygaszania Programu – 30-dniowy okres oczekiwania na zakończenie programu 
po ogłoszeniu jego zakończenia zgodnie z Regulaminem. 

2.18. Organizator – Agroas sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Nowej Wsi Małej 27B, 49-200 Grodków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000820223, NIP: 7530010984, 
REGON: 530549632. 

2.19. Przedstawiciel Handlowy – przedstawiciel handlowy działający w imieniu lub na rzecz 
Organizatora.  

2.20. Program – program „AGROPULA” organizowany przez Organizatora na rzecz Klientów na 
podstawie Regulaminu. 

2.21. Punkty Potencjalne – jednostki, które są przyznawane przez Organizatora na podstawie 
Regulaminu za zakup Towarów Promowanych, służące do oceny zaangażowania Klientów 
w zakupy Towarów Promowanych. 

2.22. Punkty Rzeczywiste – Punkty Potencjalne po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za Towary 
Promowane, w związku z zakupem których przyznano Punkty Potencjalne, pod warunkiem, że 
zapłata nastąpiła w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia wymagalności ceny. 



 

 

 

 

 
2.23. Punkty Ujemne – jednostki, które są odejmowane od Punktów Rzeczywistych lub Punktów 

Potencjalnych w wyniku spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 
2.24. Punkty Utracone – suma Punktów Potencjalnych wygasłych na skutek zapłaty przez Uczestnika 

za Towary Promowane w terminie przekraczającym termin wskazany w pkt. 2.22 Regulaminu, 
za które wygasłe Punkty Potencjalne zostały przyznane.  

2.25. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2.26. Saldo Punktów – aktualna liczba Punktów Rzeczywistych przysługujących Uczestnikowi. 
2.27. Strona Internetowa – strona internetowa działająca pod adresem: www.agropula.pl 
2.28. Telefon Organizatora – +48 77 412 62 00 
2.29. Towary Promowane – towary lub usługi oferowane przez Organizatora i wyszczególnione   w 

Katalogu Towarów Promowanych, których zakup przez Uczestnika (w ramach Nabycia o 
Charakterze Zawodowym) powoduje uzyskanie Punktów Potencjalnych w liczbie określonej w 
Katalogu Towarów Promowanych, jeśli do zakupu doszło za pomocą Dopuszczalnego Kanału 
Dystrybucji.  

2.30. Uczestnik – Klient, który przystąpił do programu w sposób określony w Regulaminie, w tym 
spełnia kryteria określone w pkt. 3.7. Regulaminu. 

2.31. Wycieczka – Nagroda będąca imprezą turystyczną, faktycznie realizowaną przez organizatora 
turystyki w rozumieniu właściwych przepisów. 

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 
 
3.1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie Klienci, z wyłączeniem: pracowników Organizatora, 

Przedstawicieli Handlowych oraz podmiotów nabywających Towary Promowane w celu ich 
dalszej odsprzedaży, a także z wyłączeniem podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku 
do Organizatora w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

3.2. Uczestnictwo w Programie jest dla Klientów dobrowolne. Uczestnik może zrezygnować z udziału 
w Programie w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, doręczając Organizatorowi 
oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie na piśmie na Adres Korespondencyjny lub 
za pomocą wiadomości e-mail na Adres Poczty Elektronicznej. W tym ostatnim wypadku 
oświadczenie musi być wysłane z adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika w Formularzu 
Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika.  
Organizator może także udostępnić Uczestnikowi funkcjonalność złożenia oświadczenia o 
rezygnacji uczestnictwa w Programie za pośrednictwem Konta Uczestnika. 

3.3. Przystąpienie do Programu następuje: 
a) za pośrednictwem Strony Internetowej lub strony internetowej: www.agropula.pl/agropula, 

po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza 
Zgłoszeniowego w formie elektronicznej, 

b) poprzez wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Zgłoszeniowego, po zapoznaniu 
się i akceptacji Regulaminu, i doręczenie go Przedstawicielowi Handlowemu, 

c) poprzez wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Zgłoszeniowego, po zapoznaniu 
się i akceptacji Regulaminu, i doręczenie go osobie czynnej z ramienia Organizatora w Miejscu 
Sprzedaży. 

3.4. Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
mogą podpisać i złożyć wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji, ujawnione we właściwym 



 

 

 

 

rejestrze lub wykazujące uprawnienie od reprezentacji Klienta w inny prawnie skuteczny sposób 
(np. za pomocą odpowiedniego pełnomocnictwa). 

3.5. Formularz Zgłoszeniowy może być przez Klienta uzyskany na Stronie Internetowej lub na stronie 
internetowej: www.agroas.pl/agropula, u Przedstawiciela Handlowego lub w Miejscu 
Sprzedaży. 

3.6. Jeśli Uczestnik przystępuje do Programu w sposób wskazanych w pkt 3.3. lit. a) -c) powyżej, 
Organizator – po weryfikacji poprawności wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego – 
niezwłocznie wysyła do Klienta Kartę Programu, drogą pocztową, na adres wskazany w 
Formularzu Zgłoszeniowym. 

3.7. Klient może przystąpić do Programu wyłącznie jako profesjonalista i w celu profesjonalnym tj. 
jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, a także osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu 
Towaru Promowanego (a więc Nabycia o Charakterze Zawodowym – wynikającym w 
szczególności z przedmiotu prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej). Również 
Nagrody przeznaczone są wyłącznie do Nabycia o Charakterze Zawodowym). Postanowienia 
niniejszego pkt. 3.7. powyżej stosuje się odpowiednio do rolników prowadzących gospodarstwo 
rolne. 

3.8. Za dzień przystąpienia do Programu i uzyskania statusu Uczestnika uważa się dzień, w którym 
Klient wyśle Formularz Zgłoszeniowy za pomocą Strony Internetowej lub strony internetowej: 
www.agroas.pl, albo w którym przekaże prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz 
Zgłoszeniowy Przedstawicielowi Handlowemu lub osobie czynnej z ramienia Organizatora w 
Miejscu Sprzedaży. 

3.9. Klient może przystąpić do Programu w okresie trwania Programu, jednak nie w Okresie 
Wygaszania Programu.  

3.10. Prawo uczestnictwa w Programie oraz poszczególne uprawnienia przysługujące Uczestnikowi 
Programu nie mogą być bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Organizatora 
przenoszone na osoby trzecie, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej. 

3.11. W trakcie trwania Programu Uczestnik może dokonać Cesji Punktów za pomocą funkcjonalności 
udostępnionych przez Organizatora w ramach Konta Uczestnika – w każdym wypadku wyłącznie 
za uprzednią zgodą Organizatora wyrażaną za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez 
Organizatora w ramach Konta Uczestnika. 

3.12. Organizator jako administrator będzie przetwarzać Dane Osobowe udostępnione przez 
Uczestnika – w zakresie koniecznym do realizacji Programu, na zasadach określonych w 
Regulaminie (w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w wypadku wystąpienia 
okoliczności tam wskazanych – także na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), c), d), e) lub f) RODO), w 
tym: w celu komunikacji w sprawie realizacji Programu (w szczególności: informowania o liczbie 
Punktów Potencjalnych, Punktów Rzeczywistych, możliwych sposobach ich wykorzystania, 
kwestiach związanych z nabyciem i wydaniem Nagród oraz w innych sprawach wskazanych w 
Regulaminie). 

3.13. Organizator może także przetwarzać Dane Osobowe Uczestnika w innych wypadkach 
wynikających z przepisów prawa lub objętych odrębną zgodą Uczestnika. 

3.14. Podanie przez Klienta Danych Osobowych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym jest 
dobrowolne (z wyjątkiem informacji na temat powierzchni gospodarstwa pozostającego we 
władaniu Klienta), ale niezbędne w celu przystąpienia do Programu i stania się Uczestnikiem. 
Przystępując do Programu Uczestnik może wyrazić zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i 
wykorzystanie jego wizerunku i innych podanych danych do celów promocyjnych Organizatora, 
w sytuacji, gdy Uczestnik nabędzie Nagrodę zgodnie z Regulaminem.  Podanie przez Uczestnika  



 

 

 

 

 
 
Danych Osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia Nagrody jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu uzyskania Nagrody. 

3.15. Wykorzystanie wizerunku, o którym mowa w pkt. 3.14 powyżej, będzie następować nieodpłatnie 
i może polegać w szczególności na wykonaniu dokumentacji fotograficznej lub filmowej odbioru 
Nagrody przez Uczestnika i wykorzystaniu tej dokumentacji do celów marketingowych 
Organizatora. Będzie ono następować w każdym wypadku z dbałością o poszanowanie godności 
i dobrego imienia Uczestnika oraz (w zakresie w jakim przetwarzanie wizerunku byłoby 
przetwarzaniem Danych Osobowych) do czasu wycofania zgody przez Uczestnika (co Uczestnik 
może zrobić w każdym czasie), chyba że dłuższy termin przetwarzania wynika z postanowień pkt. 
3.16 poniżej. 

3.16. Dane Osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłączenie przez okres 
trwania Programu, za wyjątkiem sytuacji, w których Dane Osobowe Uczestnika mogą być 
przetwarzane dłużej: 
a) w celu sprzedaży lub wydania Uczestnikowi Nagrody po zakończeniu Programu, 
b) na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem – przez ustawowy 

okres przedawnienia lub 
c) z uwagi na obowiązek przechowywania dokumentów, zawierających Dane Osobowe 

Uczestnika, wynikający z przepisów prawa, 
d) gdy Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzania w określonym celu – do czasu wycofania 

takiej zgody przez Uczestnika.  
3.17. Uczestnikowi przysługuje – w zakresie wyznaczanym przepisami prawa – prawo do żądania: 

a) dostępu do jego Danych Osobowych w każdym czasie, 
b) sprostowania przetwarzanych jego Danych Osobowych, 
c) usunięcia przetwarzanych jego Danych Osobowych,  
d) ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych, 
e) przeniesienia jego Danych Osobowych do innego administratora, 
f) wycofania zgody na przetwarzanie określonych Danych Osobowych, jeśli są one 

przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika, 
g) jeśli Dane Osobowe są przetwarzane na innej podstawie niż zgoda Uczestnika, Uczestnik 

może wnieść do Organizatora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją tego Uczestnika, a w przypadku przetwarzania danych 
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania 
przyczyny,   

3.18. Prawa te Uczestnik może realizować w szczególności, wysyłając odpowiednie żądanie na Adres 
Korespondencyjny lub na Adres Poczty Elektronicznej. Uczestnika może także wysłać żądanie do 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych Organizatora na adres poczty elektronicznej: iod-

agropula@agroas.pl. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie 
przez Organizatora udzielona w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Organizator wskazuje 
jednocześnie, że uprawnienia wskazane w punkcie powyżej, nie przysługują Uczestnikowi 
bezwzględnie w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Danych Osobowych. 
Realizacja uprawnień Uczestnika nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych 
osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z 
przysługujących Uczestnikowi praw szczegółowo określa RODO. 

3.19. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 
ochrony Danych Osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:iod-agropula@agroas.pl
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3.20. Organizator może udostępniać Dane Osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym 
na podstawie właściwych przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych. Odbiorcami Danych osobowych Uczestników mogą być w szczególności dostawcy 
Nagród sprzedanych przez Organizatora Uczestnikowi, w tym organizatorzy turystyki realizujący  
Wycieczki, a także inne podmioty wspierające działalność Organizatora w zakresie obsługi 
Programu, w szczególności usługodawcy z zakresu IT. 

3.21. Gdyby doszło do zmiany danych uprzednio udostępnionych Organizatorowi przez Uczestnika, 
Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie 
zgłosi zmiany swojego adresu lub adresu poczty elektronicznej, doręczenia dokonywane 
na poprzednio podane przez Uczestnika adresy będą uznawane za skuteczne z chwilą, w którym 
adresat w zwykłym toku czynności mógłby odebrać przesyłkę, gdyby adres, na który została 
wysłana był aktualny. 

4. KONTO 

4.1 Organizator zakłada i prowadzi dla Uczestnika Konto Uczestnika. 
4.2 Uczestnik może korzystać z Konta Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej, logując się 

do Konta Uczestnika za pomocą numeru Karty Programu jako loginu oraz hasła otrzymywanego 
przez Uczestnika przy każdorazowym logowaniu za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej 
na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

4.3 Uczestnik może zmienić numer telefonu lub adres e-mail, którym posługuje się na potrzeby 
Programu samodzielnie w Koncie lub inicjując zmianę poprzez wysłanie do Organizatora 
formularza zmiany danych kontaktowych, dostępnego na Stronie Internetowej. Organizator 
dokona zmiany danych kontaktowych Uczestnika na wskazane w powyższym formularzu po 
wykonaniu czynności mających na celu potwierdzenie, że składający formularz dysponuje 
wystarczającymi wiadomościami na temat danego Uczestnika i jego transakcji dokonywanych w 
ramach Programu, że pozwala to przyjąć jego tożsamość za pozytywnie zweryfikowaną.  

4.4 Uczestnik zobowiązany jest chronić dostęp do Konta Uczestnika. Wyłącznie Uczestnik 
odpowiada za to, kto dokona logowania na Konto Uczestnika z użyciem wskazanych w pkt. 4.2. 
powyżej loginu i hasła oraz za czynności dokonane przez osobę zalogowaną. Działania te 
uznawane są przez Organizatora za działania Uczestnika, chyba że Organizator wie o tym, że 
takie określone działania nie zostały dokonane przez Uczestnika. 

4.5 Za pośrednictwem Konta Organizator umożliwia Uczestnikowi: 
a) dostęp do aktualnego Regulaminu, 
b) dostęp oraz możliwość poprawiania danych Uczestnika zgłoszonych do Programu, 
c) dostęp do informacji o liczbie Punktów Potencjalnych, Punktów Rzeczywistych, Punktów 

Ujemnych oraz Punktów Utraconych, a także o liczbie Punktów Rzeczywistych umorzonych 
w związku z wykorzystaniem ich do nabycia Nagrody zgodnie z Regulaminem, 

d) dostęp do informacji o transakcjach powodujących naliczenie punktów, o których mowa 
w lit. c) powyżej, 

e) możliwość wysłania formularza służącego zamówieniu Nagrody 
f) dostęp do informacji o nabytych Nagrodach, 
g) dostęp do informacji o terminach płatności za Towary Promowane, których przekroczenie 

będzie skutkować utratą Punktów Potencjalnych, 



 

 

 

 

 
h) uzyskanie zgody Organizatora na dokonanie Cesji Punktów oraz dokonanie Cesji Punktów, 
i) złożenie reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

4.6 Uczestnik może samodzielnie – za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez 
Organizatora w Koncie Uczestnika – zamknąć prowadzone dla niego Konto Uczestnika. 
Ewentualne dalsze przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika udostępnionych przez niego w 
Koncie Uczestnika, po jego zamknięciu, jest możliwe tylko na zasadach wskazanych w pkt. 3.12-
3.20. Regulaminu. 

5. PUNKTY 

5.1. Za każdy zakup Towarów Promowanych, w okresie trwania Programu, ale przed Okresem 
Wygaszenia Programu, Uczestnik uzyskuje Punkty Potencjalne- w liczbie wynikającej z Katalogu 
Towarów Promowanych. Punkty Potencjalne naliczane są w dniu wystawienia faktury 
dokumentującej sprzedaż Towarów Promowanych. 

5.2. Organizator może organizować dodatkowe akcje promocyjne, umożliwiające uzyskanie Punktów 
Potencjalnych lub Punktów Rzeczywistych według zasad korzystniejszych niż wskazane 
w niniejszym punkcie 5 Regulaminu. 

5.3. Zebrane przez Uczestnika Punkty Rzeczywiste będą sumowane na Koncie Uczestnika. 
Organizator może cyklicznie przesyłać Uczestnikowi Saldo Punktów na adres e-mail lub numer 
telefonu wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

5.4. Punkty Potencjalne podlegają zamianie na Punkty Rzeczywiste, jeżeli Uczestnik zapłaci pełną 
cenę należną za dany Towar Promowany w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia 
wymagalności ceny. Jeżeli do zapłaty w tym terminie nie dojdzie – Punkty Potencjalne wygasają. 

5.5. W wypadku, gdy Uczestnik kupuje kilka Towarów Promowanych lub kilka Towarów 
Promowanych i innych towarów, w ten sposób, że zostają one objęte jedną fakturą 
dokumentującą ich sprzedaż, a następnie płaci na poczet ceny takich towarów kwotę, która nie 
pokrywa w całość ceny sprzedaży wszystkich towarów objętych daną fakturą, to taką częściową 
zapłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet ceny sprzedaży każdego z towarów objętych taką 
fakturą (z uwzględnieniem uprawnienia Organizatora do zaliczenia zapłaty w pierwszej 
kolejności na odsetki od przeterminowanych płatności).  

5.6. Uczestnik, który zapłacił za Towar Promowany po terminie wskazanym w pkt. 5.4. powyżej, może 
zwrócić się do Organizatora o przyznanie odpowiedniej liczby Punktów Rzeczywistych pomimo 
naruszenia pkt. 5.4. powyżej. Organizator może taką zgodę wyrazić, o czym poinformuje 
Uczestnika za pośrednictwem Konta Uczestnika lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail 
wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika.  

5.7. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu przekazania Organizatorowi kwoty ceny gotówką lub 
w dniu uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą ceny. W wypadku innych sposobów 
płatności moment zapłaty oznacza się zgodnie ze wskazaniami właściwych przepisów prawa. 

5.8. W razie, gdyby doszło do odstąpienia od umowy sprzedaży lub do sprzedaży zwrotnej na rzecz 
Organizatora (w całości lub w części) lub do obniżenia ceny zakupu danego Towaru 
Promowanego, wówczas naliczane są dla Uczestnika, który nabył taki Towar Promowany, Punkty 
Ujemne w liczbie równej – odpowiednio – całości lub części Punktów Potencjalnych uzyskanych 
przez Uczestnika w związku z zakupem takiego Towaru Promowanego. 

5.9. Punkty Ujemne odejmowane są od Punktów Potencjalnych lub (jeśli doszło już do 
przekształcenia Punktów Potencjalnych w Punkty Rzeczywiste) od Punktów Rzeczywistych 



 

 

 

 

uzyskanych przez Uczestnika w związku z zakupem takiego Towaru Promowanego, a jeśli liczba 
tych punktów jest niewystarczająca – są odliczane także od innych Punktów Rzeczywistych, zaś  
w razie braku takich innych Punktów Rzeczywistych, naliczenie Punktów Ujemnych spowoduje 
powstanie ujemnego Salda Punktów. Ewentualne kolejne Punkty Rzeczywiste uzyskane przez  
Uczestnika będą doliczane do Salda Punktów, powodując w pierwszej kolejności zmniejszenie 
ujemnej wartości Salda Punktów, a następnie – po osiągnięciu stanu zerowego – ponowne 
uzyskanie dodatniego Salda Punktów przez Uczestnika. 

5.10. Punkty Ujemne naliczane są z chwilą wystawienia stosownej faktury korygującej przez 
Organizatora. 

5.11. O naliczeniu Punktów Ujemnych, o którym mowa w pkt. 5.10. powyżej, Organizator informuje 
Uczestnika za pomocą Konta Uczestnika. 

5.12. W razie błędnego naliczenia Punktów Rzeczywistych w związku z naruszeniem przez Uczestnika 
pkt. 2.11. Regulaminu, Punkty Rzeczywiste błędnie naliczone podlegają umorzeniu przez 
Organizatora niezwłocznie po dowiedzeniu się przez Organizatora o tym fakcie – w liczbie 
odpowiadającej liczbie Punktów Rzeczywistych naliczonych dla Uczestnika w związku z nabyciem 
przez Uczestnika Towaru Promowanego dokonanego z takim naruszeniem. Nie wyłącza to 
odpowiedzialności Uczestnika – na zasadach ogólnych – za ewentualną szkodę wyrządzoną 
Organizatorowi poprzez naruszenie. 

5.13. O umorzeniu Punktów Rzeczywistych, o którym mowa w pkt. 5.12. powyżej, Organizator 
informuje Uczestnika za pomocą Konta Uczestnika oraz wiadomości e-mail lub SMS, wysłanych 
na adres (numer) wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie 
Uczestnika. 

5.14. Organizator informuje także, że nabycie przez Uczestnika Towarów Promowanych oraz Nagród 
z naruszeniem postanowień punktu 2.11. lub 2.15. Regulaminu oraz przystąpienie do Programu 
z naruszeniem postanowień punktu 3.7. Regulaminu, Organizator będzie traktował jako 
podstępne wprowadzenie w błąd, uprawniające Organizatora do doprowadzenia do 
unieważnienia zawartych pod wpływem takiego błędu umów oraz dochodzenia naprawienia 
szkody, doznanej przez Organizatora z tego tytułu, w tym z związku z ewentualną realizacją 
uprawnień Uczestników nabywających Towary Promowane lub Nagrody z wykorzystaniem 
pozostawania przez Organizatora w takim błędzie. 

5.15. Każdy Klient, który przystąpi do Programu do 31 maja 2021r., otrzyma dodatkowe Punkty 
Rzeczywiste. Dodatkowe Punkty Rzeczywiste zostaną naliczone za wszystkie (opłacone w 
terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wymagalności) zakupy towarów, które w chwili 
złożenia Formularza Zgłoszeniowego przez takiego Klienta mają status Towarów Promowanych, 
a które zostały dokonane w okresie od 1 grudnia 2020r. do dnia przystąpienia takiego Klienta do 
Programu. Dodatkowe Punkty Rzeczywiste podlegają naliczeniu na takich zasadach i w takiej 
liczbie, jakby zakup przedmiotowych towarów nastąpił po uruchomieniu Programu. 

5.16. W sytuacji, w której cena za towary, o których mowa w pkt. 5.15. powyżej nie została jeszcze 
zapłacona, a termin jej zapłaty jeszcze nie nadszedł, zamiast Punktów Rzeczywistych, Uczestnik 
otrzyma dodatkowe Punkty Potencjalne. Podlegają one dalszemu przekształceniu w Punkty 
Rzeczywiste lub umorzeniu zgodnie z Regulaminem. 

5.17. Punkty Potencjalne oraz Punkty Rzeczywiste w żadnym wypadku nie podlegają wymianie 
na pieniądze lub świadczenia inne niż Nagrody i nie mogą być wykorzystane w sposób inny niż 
określony Regulaminem oraz nie mogą być podstawą roszczeń innych niż roszczenie o sprzedaż 
Nagrody po Cenie Promocyjnej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

 



 

 

 

 

6. NAGRODY 

6.1. Uczestnik może kupić Nagrodę lub Nagrody za Cenę Promocyjną pod warunkiem posiadania 
odpowiedniej – wskazanej w Katalogu Nagród – liczby Punktów Rzeczywistych, jednokrotnie lub 
wielokrotnie wykonując czynności wskazane w niniejszym punkcie 6 poniżej. 

6.2. Katalog Nagród będzie aktualizowany przez Organizatora raz w roku – z dniem 1 stycznia 
każdego roku. Jednakże Organizator może w każdym czasie dodawać do Katalogu Nagród nowe, 
dodatkowe Nagrody, możliwe do kupienia przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem od 
momentu ich dodania do Katalogu Nagród. 

6.3. Organizator opublikuje zaktualizowany katalog, o którym mowa w pkt. 6.1 powyżej najpóźniej 
do 30 listopada roku poprzedzającego. Publikacja nastąpi na Stronie Internetowej, a Organizator 
poinformuje o tym Uczestników za pomocą Konta Uczestnika oraz wiadomości e-mail lub SMS, 
wysłanych na adres (numer) wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w 
Koncie Uczestnika. 

6.4. Katalog Nagród może być modyfikowany przez Organizatora także w trakcie danego roku – z 
ważnych powodów, mających znaczący wpływ na skutki ekonomiczne oferowania określonej 
Nagrody na pierwotnych zasadach. Powodami takimi mogą być w szczególności istotne różnice 
kursowe czy istotna inflacja występująca w trakcie danego roku kalendarzowego. 

6.5. Nagrody dostępne w ramach Programu, objęte Katalogiem Nagród, oferowane są w 
ograniczonej liczbie każda. W razie wyczerpania zapasu określonej Nagrody wskazanej w 
obowiązującym Katalogu Nagród, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników za 
pomocą Konta Uczestnika lub wiadomości e-mail lub SMS wysłanych na adres (numer) wskazany 
przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika, a także opublikuje 
odpowiednią informację na Stronie Internetowej. 

6.6. Ponadto Organizator może wstrzymać lub wycofać możliwość wyboru określonej Nagrody przez 
Uczestnika w każdym czasie, z ważnych przyczyn wskazanych poniżej, jeśli: 
a) jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób przed szkodą, 

którą mogłaby spowodować Nagroda, 
b) taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa lub rozstrzygnięcia kompetentnego 

organu władzy publicznej, 
c) dalsze oferowanie Nagrody mogłoby godzić w dobra chronione prawem osób trzecich lub 

Organizatora. 
6.7. O wstrzymaniu lub wycofaniu możliwości wyboru określonej Nagrody, o którym mowa w pkt. 

6.6. powyżej, Organizator poinformuje za pomocą Konta Uczestnika oraz wiadomości e-mail lub 
SMS wysłanych na adres (numer) wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub 
w Koncie Uczestnika, a także opublikuje odpowiednią informację na Stronie Internetowej. 

6.8. Uczestnik może rozpocząć procedurę zakupu Nagrody poprzez doręczenie Organizatorowi 
kompletnie i prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zamówienia Nagrody.  

6.9. Formularz Zamówienia Nagrody może być przez Klienta uzyskany w Koncie Uczestnika. 
6.10. Formularz Zamówienia Nagrody uważa się za podpisany przez Uczestnika z chwilą aktywacji opcji 

„zamów” dla danego Formularza Zamówienia Nagrody z poziomu Konta Uczestnika. 
6.11. Za datę doręczenia Formularza Zamówienia Nagrody uważa się datę aktywacji opcji „wyślij 

formularz zamówienia nagrody” danego Formularza Zamówienia Nagrody z poziomu Konta 
Uczestnika. 
 
 

 



 

 

 

 

6.12. Organizator – po otrzymaniu Formularza Zamówienia Nagrody od Uczestnika weryfikuje jego 
poprawność i kompletność – oraz spełnienie warunków określonych w pkt. 6.1. powyżej, a także 
– dostępność Nagrody. 

6.13. W wypadku pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 6.12. powyżej, Organizator dokonuje 
przyznania Nagrody i umorzenia odpowiedniej liczby Punktów Rzeczywistych – zgodnie pkt. 6.1. 
powyżej. W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży danej Nagrody za Cenę 
Promocyjną, podlegającą zapłacie w sposób wybrany przez Uczestnika w Formularzy 
Zamówienia Nagrody. Dodatkowo Organizator informuje Uczestnika o przyznaniu Nagrody za 
pośrednictwem Konta Uczestnika oraz wiadomości e-mail i SMS wysłanych na adres (numer) 
wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

6.14. O negatywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 6.12. powyżej, podobnie jak o niemożliwości 
wydania Nagrody wybranej przez Uczestnika z uwagi na wyczerpanie zapasu danej Nagrody lub 
wystąpienie okoliczności wskazanych w pkt. 6.6. powyżej, Organizator informuje Uczestnika za 
pomocą Konta Uczestnika oraz wiadomości e-mail lub SMS wysłanych na adres (numer) 
wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

6.15. W razie pozytywnej weryfikacji i przyznania Nagrody, zgodnie z pkt. 6.12-6.13 powyżej, 
Organizator wydaje Uczestnikowi Nagrodę w terminie 30 dni od dnia doręczenia Formularza 
Zamówienia Nagrody. W wypadku, gdy Nagrodą jest usługa Organizatora lub wierzytelność o 
wykonanie usługi przez osobę trzecią, Organizator – w terminie wskazanym w zdaniu powyżej – 
doręczy Uczestnikowi potwierdzenie możliwości skorzystania z danej usługi za Cenę Promocyjną 
(w terminie wynikającym dla danej Nagrody z odpowiedniego Katalogu Nagród) wraz z 
informacją procedurze ustalania konkretnego terminu wykonania usługi. Doręczenie nastąpi na 
adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika, 
o czym Organizator dodatkowo poinformuje Uczestnika za pomocą wiadomości SMS wysłanej 
na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

6.16. W wypadku gdy Nagrodą jest „Wycieczka”, wybranie jej jako Nagrody i potwierdzenie jej 
przyznania Uczestnikowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 6 Regulaminu powyżej 
(w terminie 30 dni od dnia doręczenia Formularza Zamówienia Nagrody), oznacza uzyskanie 
przez Uczestnika uprawnienia polegającego na rezerwacji prawa do uczestnictwa w Wycieczce 
oznaczonej w Katalogu Nagród. Wycieczka oznaczana jest w Katalogu Nagród poprzez wskazanie 
co najmniej: kraju lub regionu docelowego oraz okresu, w którym odbędzie się impreza 
turystyczna. Organizator poinformuje Uczestnika, który nabył taką Nagrodę zgodnie z 
Regulaminem, o szczegółowych warunkach uczestnictwa w Wycieczce (o organizatorze 
turystyki, który realizował będzie Wycieczkę oraz o treści umowy o udział Wycieczce – prawach 
i obowiązkach uczestnika Wycieczki), w tym o szczegółowym terminie i miejscu pobytu w ramach 
Wycieczki – nie później niż w terminie określonym w Katalogu Nagród dla danej Wycieczki, 
oferując jednocześnie Uczestnikowi Nabycie Praw i Obowiązków wynikających z odpowiedniej 
umowy o udział w Wycieczce za Cenę Promocyjną. 

6.17. Uczestnik zobowiązany jest albo do zapłacenia Ceny Promocyjnej za Wycieczkę w terminie 7 dni 
od dnia złożenia mu oferty, o której mowa w pkt. 6.16. powyżej (z chwilą zapłaty nabywa ogół 
praw i obowiązków, o którym mowa w pkt. 6.19 poniżej) albo do poinformowania w tym 
terminie Organizatora o woli odstąpienia od nabycia Nagrody w postaci przedmiotowej 
Wycieczki. W tym ostatnim wypadku, Uczestnik traci prawo do udziału w Wycieczce oraz nie ma 
obowiązku zapłaty Ceny Promocyjnej za Wycieczkę. Brak zapłaty w terminie uznaje się za 
równoznaczne z oświadczeniem woli odstąpienia od nabycia Nagrody w postaci przedmiotowej 
Wycieczki. 



 

 

 

 

6.18. W wypadku odstąpienia przez Uczestnika od nabycia Wycieczki, o którym mowa w pkt. 6.17 
powyżej, Punkty Rzeczywiste umorzone w związku z nabyciem Nagrody  w postaci Wycieczki, 
zostają ponownie doliczone do Salda Punktów Uczestnika.  

6.19. Organizator, sprzedając Uczestnikowi Nagrodę w postaci Wycieczki za Cenę Promocyjną, 
wyłącznie sprzedaje Uczestnikowi ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w 
imprezie turystycznej wcześniej nabyty od organizatora turystyki. Nie świadczy natomiast usług 
pośrednictwa turystycznego ani doradztwa w jakimkolwiek zakresie związanym z Wycieczkami.  

6.20. Uczestnik realizuje swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy o udział w imprezie 
turystycznej, nabyte od Organizatora, bezpośrednio w stosunku do organizatora turystyki – bez 
pośrednictwa Organizatora. 

6.21. Organizatorowi przysługuje także uprawnienie do odstąpienia od oferowania danej Wycieczki 
jako Nagrody, po jej przyznaniu Uczestnikowi jako Nagrody, a w efekcie – od realizacji 
uprawnienia Uczestnika polegającego na rezerwacji prawa do uczestnictwa w danej Wycieczce, 
przysługującego Uczestnikowi zgodnie z pkt. 6.16. powyżej – w terminie 180 dni od dnia 
przyznania Nagrody Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu (umowne prawo do 
odstąpienia od umowy). Organizator dokonuje odstąpienia przez oświadczenia złożone 
Uczestnikowi za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail oraz numer telefonu wskazane w 
Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie. W takim wypadku, Uczestnik traci prawo do udziału w 
Wycieczce oraz nie ma obowiązku zapłaty Ceny Promocyjnej za Wycieczkę. Postanowienia pkt. 
6.18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

6.22. Nagrody dostarczone są na zlecenie i na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Polski. 
6.23. Nagroda może zostać wydana Uczestnikowi partiami. Organizator zastrzega sobie również 

prawo do przesunięcia terminu wydania Nagrody o niezbędny okres, jeśli jej wydanie w terminie 
wskazanym w Regulaminie nie jest możliwe z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w 
szczególności – z powodu okresowego wyczerpania stanów magazynowych danej Nagrody z 
uwagi na zwiększone zainteresowanie daną nagrodą przez Uczestników. 

6.24. Warunkiem wydania Nagrody Uczestnikowi jest pisemne potwierdzenie odbioru Nagrody przez 
Uczestnika. 

6.25. Wydając Uczestnikowi Nagrodę, Organizator doręcza Uczestnikowi także odpowiednią fakturę z 
tytułu sprzedaży Nagrody. 

6.26. Uważa się, że osoba czynna we wskazanym przez Uczestnika lokalu, do którego następuje 
dostarczenie Nagrody, jest upoważniona przez Uczestnika do obioru nagrody oraz faktury lub 
paragonu z tytułu sprzedaży Nagrody. 

6.27. Upływ terminu płatności za Nagrodę bądź odmowa zapłaty za Nagrodę przez Uczestnika, 
uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy sprzedaży Nagrody, bez wyznaczania terminu 
dodatkowego – w terminie 60 dni od dnia upływu terminu lub odmowy zapłaty. Odstąpienia 
dokonuje się za pomocą oświadczenia złożonego za pośrednictwem Konta Uczestnika oraz 
widomości e-mail lub SMS wysłanych na adres (numer) wskazany przez Uczestnika w Formularzu 
Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

6.28. Nieodebranie przez Uczestnika Nagrody dostarczonej mu, zgodnie z wyborem dokonanym przez 
niego w Formularzu Zamówienia Nagrody:  
a) za pośrednictwem przewoźnika, pomimo upływu standardowego dla danego rodzaju usług 

doręczenia terminu awizowania lub pomimo upływu 14 dni (w zależności, który z terminów 
nastąpi później) lub 

b) do Miejsca Sprzedaży pomimo upływu 14 dni od dnia dostarczenia Nagrody do Miejsca 
Sprzedaży i poinformowania o tym Uczestnika za pomocą wiadomości elektronicznej lub 



 

 

 

 

SMS wysłanej na adres (numer) wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym 
lub podany w Koncie Uczestnika, 

należy rozumieć jako odstąpienie Uczestnika od umowy sprzedaży Nagrody. 
6.29. Postanowienia pkt. 6.28. powyżej stosuje się odpowiednio, gdy Uczestnik odmówi odbioru 

Nagrody. 
6.30. W wypadkach wskazanych w pkt. 6.27-6.29 powyżej Punkty Rzeczywiste umorzone w związku z 

zamówieniem Nagrody będącej przedmiotem sprzedaży dotkniętej odstąpieniem, pozostają 
umorzone. 

6.31. Na wniosek Uczestnika Organizator może, pomimo wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 
6.27-6.29 powyżej, zdecydować o przywróceniu Uczestnikowi w całości lub części Punktów 
Rzeczywistych umorzonych w związku z zamówieniem Nagrody, co do której doszło do 
odstąpienia od umowy. 

6.32. Nagrody nabyte za Cenę Promocyjną nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce, 
zwrotowi w zamian za Punkty Rzeczywiste czy Potencjalne oraz wymianie na inne Nagrody. 

6.33. Organizator wydaje Uczestnikowi Nagrodę taką jaka jest. W szczególności (w zakresie najszerzej 
dopuszczonym przez prawo) Organizator nie weryfikuje opisu Nagrody udostępnianego przez jej 
producenta (lub świadczącego usługę będącą Nagrodą) w jakimkolwiek kanale komunikacji i nie 
odpowiada za niezgodność Nagrody z takim opisem. 

6.34. Korzyści i ciężary związane z Nagrodą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia Nagrody przechodzą na Uczestnika z chwilą wydania przez Organizatora Nagrody 
przewoźnikowi. 

6.35. W zakresie najszerzej dopuszczonym przez prawo: 
a) odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady Nagrody zostaje wyłączona, 
b) wszelka pozostała odpowiedzialność Organizatora związana z Nagrodą ogranicza się 

do wysokości ceny zapłaconej przez Uczestnika za Nagrodę, 
c) wszelka pozostała odpowiedzialność związana z Programem – bez względu na podstawę 

prawną – zarówno Organizatora, jak i podmiotów działających w jego imieniu podlega 
ograniczeniu (zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również z tytułu wszelkich 
roszczeń w sumie) do wysokości równej kwocie obliczonej jako iloczyn 0,01 zł oraz Punktów 
Rzeczywistych zgromadzonych przez Uczestnika i niewykorzystanych do zakupu Nagród, nie 
większej jednak niż 10.000 złotych. 

7. REKLAMACJE 

7.1. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z Programem na piśmie na Adres Korespondencyjny 
lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej (z adresu podanego w Formularzu Zgłoszeniowym 
lub w Koncie Uczestnika) na Adres Poczty Elektronicznej lub za pośrednictwem funkcjonalności 
udostępnionej przez Organizatora w Koncie Uczestnika – w terminie 14 dni od zdarzenia 
uzasadniającego reklamację. 

7.2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne Uczestnika, opis zastrzeżeń i oczekiwań 
Uczestnika oraz (jeżeli konieczność taka wynika z charakteru sprawy) dokumenty potwierdzające 
wskazane przez Uczestnika okoliczności, a – w wypadku reklamacji składanej na piśmie – podpis. 

7.3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o rozstrzygnięciu w terminie 30 dni 
od dnia jej zgłoszenia, w takiej formie jakiej Uczestnik złożył reklamację. 

7.4. Postanowienia niniejszego punktu 7 Regulaminu nie wyłączają ewentualnych innych praw 
przysługujących Uczestnikowi na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 



 

 

 

 

8. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 
 

8.1. Program organizowany jest na czas nieoznaczony. Organizator może ogłosić zakończenie 
Programu dla wszystkich Uczestników na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie 8 poniżej. 

8.2. Oświadczenie o zakończeniu programu Organizator składa poprzez wysłanie go za pomocą 
wiadomości e-mail lub SMS na adres (numer) wskazany przez Uczestnika w Formularzu 
Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika oraz poprzez ogłoszenie o zakończeniu Programu na 
Stronie Internetowej.  

8.3. Program ulega zakończeniu w terminie 30 dnia od dnia ogłoszenia na Stronie Internetowej, 
o którym mowa w pkt 8.2. powyżej, pod warunkiem wysłania do Uczestników wiadomości 
wskazanej w pkt. 8.2. powyżej.  

8.4. Od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu na Stronie Internetowej do czasu zakończenia 
Programu trwa Okres Wygaszania Programu, w którym możliwe jest nabycie Nagród zgodnie 
z Regulaminem, ale niemożliwe jest nabycie Punktów Potencjalnych zgodnie z Regulaminem 
w związku z przygotowaniem do zakończenia Programu.  

8.5. Uczestnik w każdym wypadku może, przez co najmniej 30 dni od dnia doręczenia mu 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.2. powyżej, wykonywać przysługujące mu na mocy 
niniejszego Regulaminu uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie w zakresie 
wykorzystania Punktów Rzeczywistych w celu zakupu Nagród. 

8.6. Od dnia następującego po dniu zakończeniu Programu wszelkie uprawnienia Uczestnika 
wynikające z Regulaminu wygasają z wyłączeniem uprawnień związanych z roszczeniami o 
wydanie Nagród, co do których Uczestnik złożył Formularz Zamówienia Nagrody w trakcie 
trwania Programu, ale których jeszcze nie otrzymał. 

8.7. W razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może 
wypowiedzieć konkretnemu Uczestnikowi uczestnictwo w Programie ze skutkiem 
natychmiastowym, ze wskazaniem jakiego rodzaju naruszenie jest podstawą dokonania 
wypowiedzenia. Uczestnik traci uprawnienia wynikające z Regulaminu w momencie doręczenia 
mu oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie za pomocą Konta Uczestnika oraz 
poprzez wysłanie go za pomocą wiadomości e-mail lub SMS na adres (numer) wskazany przez 
Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie Uczestnika. 

9. ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Organizator może dokonywać zmian Regulaminu z przyczyn biznesowych, prawnych, 
ekonomicznych lub technicznych. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu wraz z jego tekstem 
jednolitym zostanie przez Organizatora przesłane w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Koncie 
Uczestnika (w tym ostatnim wypadku, Organizator poinformuje także Uczestnika o wysłaniu do 
niego wiadomości elektronicznej za pomocą SMS wysłanej na numer podany w Formularzu 
Zgłoszeniowym lub wskazany w Koncie Uczestnika). Organizator ogłosi także aktualny tekst 
jednolity Regulaminu poprzez uwidocznienie go na Stronie Internetowej. 

9.2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Uczestnika i Organizatora po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie Internetowej, pod warunkiem wysłania do 
Uczestnika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 9.1. powyżej. Przyjmuje się, że 
Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu w zmienionym brzmieniu, jeżeli w terminie 14 
dni od dnia powyższego ogłoszenia nie wypowie uczestnictwa w Programie.  



 

 

 

 

9.3. W wypadku złożenia przez Uczestnika wypowiedzenia uczestnictwa w Programie z uwagi na brak 
akceptacji dla zmian Regulaminu, może on wykonywać swoje uprawnienia wynikające z 
Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu przez okres 14 dni od dokonania takiego 
wypowiedzenia. Po tym okresie przestaje on być Uczestnikiem Programu, a wszelkie jego 
uprawnienia wynikające z Regulaminu wygasają, z wyłączeniem uprawnień związanych z 
roszczeniami o wydanie Nagród, co do których Uczestnik złożył Formularz Zamówienia Nagrody 
w trakcie trwania jego uczestnictwa w Programie, ale których jeszcze nie otrzymał.  
Wypowiadając uczestnictwo w Programie z uwagi na brak akceptacji Regulaminu Uczestnik 
może także zdecydować o natychmiastowej rezygnacji ze statusu Uczestnika, co spowoduje 
natychmiastowe wygaśnięcie jego wszystkich uprawnień wynikających z Regulaminu. 

9.4. Postanowienia pkt. 3.2. Regulaminu stosuje się odpowiednio do składania przez Uczestnika 
wypowiedzenia z uwagi na brak akceptacji Regulaminu. 

9.5. Postanowienia pkt. 9.1 – 9.4. powyżej stosuje się odpowiednio do zmian Katalogu Promowanych 
Towarów dokonywanego przez Organizatora w trakcie trwania Programu. 

9.6. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach innych niż Regulamin, mają jedynie 
charakter informacyjny i nie są źródłem zobowiązań Organizatora ani Uczestnika. 

9.7. Wszelkie stosunki prawne wynikające z Regulaminu czy związane z Programem podlegają prawu 
polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. 

9.8. Wszelkie ewentualne spory związane z Programem pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  

9.9. Regulamin reguluje całość stosunków pomiędzy Klientami i Uczestnikami a Organizatorem, 
związanych z Programem.  

9.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r. Z tym dniem rozpoczyna się Program. 

 


