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REGULAMIN PROGRAMU PARNERSKIEGO 

„DELTA Club” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Programu jest Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358484, REGON: 142450530, NIP: 5213568796  

(dalej jako Organizator), której Dorken Delta Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000159439, REGON: 015470518, NIP: 9512073774 

(dalej jako Zlecająca) zleciła czynności związane z organizacją oraz przeprowadzeniem Programu. 

1.2. Zlecająca jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).  

1.3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Program będzie trwać od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2020 przy czym Uczestnicy mogą zbierać 

Punkty w okresie od dnia 02.01.2020  do dnia 31.12.2020 oraz wymieniać zdobyte Punkty na 

Nagrody do dnia 31.03.2021. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia Programu, o 

przedłużeniu Programu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony 

Internetowej.  

1.5. Celem Programu jest promocja Produktów Zlecającej. 

1.6. Nie jest zamierzeniem ani celem Zlecającej utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom 

oferującym produkty odpowiadające rodzajowo Produktom Zlecającej. 

1.7. Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, 

których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847). 

1.8. Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące definicje: 

a) PH Delta – osoba fizyczna będąca przedstawicielem Zlecającej udzielająca Uczestnikom 

Wykonawcom oraz Uczestnikom Handlowcom informacji dotyczących przebiegu 

Programu oraz dokonująca rejestracji Uczestników Wykonawców oraz Uczestników 

Handlowców. 

b) Uczestnik Wykonawca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), który w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej nabywa Produkty bezpośrednio od Uczestnika Handlowca oraz 

przystąpił do Programu w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie. 

c) Uczestnik Handlowiec – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

współpracująca ze Zlecającym na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakresie 

dystrybucji produktów Zlecającego, która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie 

przystąpiła do Programu. 
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d) Punkty – jednostki punktowe, które Uczestnik Wykonawca oraz Uczestnik Handlowiec 

otrzymują w zamian za sprzedaż lub nabycie Produktów, na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

e) Nagrody – rzeczy ruchome oraz usługi oferowane przez Organizatora, które Uczestnik 

Wykonawca oraz Uczestnik Handlowiec mogą otrzymać w zamian za wymianę zdobytych 

Punktów w ilości odpowiadającej wartości Punktów przypisanych do każdej z Nagród, 

których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. Lista Nagród i punktacja 

mogą zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana listy Nagród nie stanowi zmiany 

niniejszego Regulaminu. 

f) Produkt – produkty Zlecającego objęte promocją w Programie. Wykaz Produktów wraz z 

ilością Punktów, które przysługują Uczestnikowi Handlowcowi z tytułu sprzedaży danego 

Produktu lub Uczestnikowi Wykonawcy z tytułu nabycia danego Produktu zawarty jest w 

załączniku nr 1 do Regulaminu.  

g) Formularz Rejestracyjny – formularz służący do zgłoszenia Uczestnika Wykonawcy lub 

Uczestnika Handlowca do Programu celem jego rejestracji w Programie dostępny za 

pośrednictwem Strony Internetowej.  

h) Strona Internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem 

www.dorkendeltaclub.pl, przeznaczona do prowadzenia niniejszego Programu 

i) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 

Stronie Internetowej. 

 

 

II. Przystąpienie do Programu 

2.1. Podmiot spełniający warunki przewidziane w pkt 1.8 lit. c Regulaminu (Uczestnik Wykonawca) lub 

pkt 1.8 lit. d Regulaminu (Uczestnik Handlowiec) może samodzielnie zarejestrować swój udział w 

Programie w sposób opisany w pkt 2.2 – 2.3 Regulaminu lub z pomocą PH Delta w sposób opisany 

w pkt 2.4 – 2.5 Regulaminu. 

2.2. Uczestnik Handlowiec lub Uczestnik Wykonawca może samodzielnie zarejestrować swój udział w 

Programie za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej 

Programu, w którym podaje następujące dane: 

a) imię, 

b) nazwisko, 

c) numer PESEL, 

d) adres zamieszkania, 

e) adres poczty elektronicznej (email) 

f) numer telefonu 

g) oświadczenie o spełnieniu warunków przewidzianych w pkt 1.8 lit. c Regulaminu 

(Uczestnik Wykonawca) lub pkt 1.8. lit. d Regulaminu (Uczestnik Handlowiec) 

h) numer NIP (dotyczy wyłącznie Uczestnika Wykonawcy). 
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2.3.  W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego Uczestnik Handlowiec lub Uczestnik 

Wykonawca składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyraża wolę wzięcia 

udziału w Programie.  

2.4. Podmiot, który wyraża wolę wzięcia udziału w Programie może zostać zarejestrowany w Programie 

przez PH Delta. PH Delta dokonuje rejestracji Uczestnika Wykonawcy lub Uczestnika Handlowca w 

jego obecności wypełniając Formularz Rejestracyjny na podstawie danych, o których mowa w pkt 

2.2. lit h Regulaminu, przekazanych mu przez Uczestnika Wykonawcę lub Uczestnika Handlowca.   

2.5. Uczestnik Handlowiec lub Uczestnik Wykonawca zarejestrowany w Programie przez PH Delta, za 

pośrednictwem Strony Internetowej zatwierdza dane wprowadzone przez PH Delta podczas 

rejestracji oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyraża wolę 

wzięcia udziału w Programie.  

2.6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik 

Handlowiec lub Uczestnik Wykonawca (dalej łącznie jako Uczestnicy) przyjmują warunki i zasady 

określone w niniejszym Regulaminie. Naruszenie warunków Regulaminu może skutkować 

zablokowaniem konta Uczestników i anulowaniem zgromadzonych przez Uczestników Punktów. 

2.7. Organizator wykorzystuje do prowadzenia Programu dane, które Uczestnicy podali w Formularzu 

Rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez podmioty 

przystępujące do Programu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez 

Uczestników stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów w Programie z wykorzystaniem 

danych podanych jako aktualne uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestników. 

2.8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z udziałem w 

Programie na osobę trzecią. 

2.9. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora. 

2.10. Uczestnicy są zobowiązani działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wyłączenia Uczestników z udziału w Programie, jeżeli nie spełnią oni warunków 

uczestnictwa w Programie, naruszą jego zasady, dopuszczą się czynu niedozwolonego lub innego 

działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami wobec Organizatora, Zlecającej lub innego 

Uczestnika.  

2.11. W przypadku nieskorzystania przez Uczestników z praw przewidzianych w Programie w okresie 

jego trwania, Uczestnikom nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego 

tytułu wobec Organizatora. 

2.12. Uczestnicy w dowolnym momencie trwania Programu mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji 

z udziału w Programu. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej lub elektronicznej 

na adres Organizatora.  

2.13. W przypadku, gdy Uczestnicy zrezygnują z udziału w Programie lub zostaną wykluczeni z 

udziału w Programie, nie ma możliwości przekazania dotychczasowo zebranych świadczeń lub 

korzyści, w tym Punktów osobie trzeciej. 

 

III. Zasady udziału w Programie 
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3.1. Uczestnik Wykonawca otrzymuje Punkty w zamian za zakup Produktów od Uczestnika Handlowca, 

przy czym za Produkt zakupiony przez Uczestnika Wykonawcę uważa się Produkt, na który został 

wystawiony dokument księgowy (paragon lub faktura VAT) opisujący sprzedaż Produktu i nie został 

skorygowany. 

3.2. Uczestnik Wykonawca dokonuje rejestracji zakupionych Produktów za pośrednictwem 

indywidualnego konta dostępnego na Stronie Internetowej. Uczestnik Wykonawca rejestruje 

Produkt poprzez wprowadzenie w zakładce „Rejestracja kodów” numerycznego kodu znajdującego 

na naklejce Produktu. 

3.3. Uczestnik Handlowiec otrzymuje Punkty w zamian za sprzedaż Produktów Uczestnikowi 

Wykonawcy, przy czym za Produkt sprzedany przez Uczestnika Handlowca uważa się Produkt, na 

który został wystawiony dokument księgowy (paragon lub faktura VAT) opisujący sprzedaż 

Produktu i nie został skorygowany. 

3.4. Uczestnik Handlowiec dokonuje rejestracji sprzedanych Produktów za pośrednictwem 

indywidualnego konta dostępnego na Stronie Internetowej. Uczestnik Handlowiec rejestruje 

Produkt poprzez wprowadzenie w zakładce „Rejestracja kodów” numerycznego kodu znajdującego 

na naklejce Produktu. 

3.5. Do każdego Produktu przypisana jest ilość Punktów, które Uczestnicy mogą zdobyć rejestrując 

Produkt na Stronie internetowej. Wykaz Produktów wraz z ilością Punktów, które przysługują 

Uczestnikowi Handlowcowi z tytułu sprzedaży danego Produktu lub Uczestnikowi Wykonawcy z 

tytułu nabycia danego Produktu zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

3.6. Uczestnicy mają dostęp do ilości uzyskanych Punktów za pośrednictwem indywidulanych kont 

dostępnych na Stronie Internetowej.  

3.7. Zdobyta przez Uczestników ilość Punktów będzie ustalana na podstawie zebranych przez 

Organizatora danych dotyczących zrealizowanych transakcji dokonanych przez Uczestników 

Wykonawców oraz Uczestników Handlowców, po uprzedniej ich weryfikacji przez Organizatora. 

3.8. Uczestnicy mogą wymienić zdobyte Punkty na Nagrody w terminie do dnia 31.03.2020 za 

pośrednictwem Strony Internetowej w zakładce „Katalog nagród”. 

3.9. Wartość jednego Punktu jest równa kwocie 0,08 zł brutto, co oznacza, że Uczestnik może wymienić 

Punkty na Nagrody, których wartość nie przekracza wartości Punktów zdobytych przez Uczestnika. 

3.10. Świadczenia przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w związku z Programem nie 

podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia. 

3.11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełnienia przez Uczestników wszystkich 

wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem 

Nagrody, do czasu wykazania przez danego Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w 

niniejszym Regulaminie. 

3.12. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu. 

3.13. Uczestnicy nie mają możliwości dokonania dopłaty pieniężnej w celu uzyskania Nagrody. 

3.14. Zamówione przez Uczestników Nagrody nie posiadające wad fizycznych lub prawnych nie 

podlegają zwrotom, ani wymianie z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.1 - 4.5 Regulaminu. 
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3.15. W przypadku przedłużenia czasu trwania Programu o którym mowa w pkt 1.5 Uczestnik może 

wykorzystać zgromadzone w programie Punkty w ciągu 14 dni od jego zakończenia.   

3.16. W przypadku otrzymania Nagrody przez Uczestnika Handlowca, Uczestnik Handlowiec przed 

otrzymaniem nagrody jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do 

wystawienia informacji o wysokości przychodu PIT 8C. W przypadku braku danych niezbędnych do 

wystawienia informacji o wysokości przychodu PIT11 Organizator jest zobowiązany do 

wstrzymania wydania nagrody do czasu przekazania danych niezbędnych do wystawienia 

informacji o wysokości przychodu PIT11. 

3.17. Organizator zapewni Uczestnikom możliwość pobrania za pośrednictwem Strony Internetowej 

Programu  specyfikacji Nagród uwzględniającej ceny brutto Nagród. 

 

IV. Reklamacje 

4.1.   Wszelkie reklamacje Uczestnicy powinni zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na 

stronie programu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, nie 

później jednak niż do upływu 21 dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacja powinna zawierać 

opis i wskazanie przyczyn reklamacji, numer zamówienia, treść żądania oraz nazwisko i adres e-

mail Uczestnika. 

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich dostarczenia 

Organizatorowi.  

4.3. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data doręczenia reklamacji 

osobiście przez Uczestnika do siedziby Organizatora bądź data otrzymania przez Organizatora 

reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail. 

4.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie reklamacji 

wiadomością email. 

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

 

V. Dane osobowe 

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dorken Delta Folie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 88, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000159439, REGON: 

015470518, NIP: 9512073774. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailem na  

adres kontakt@dorkendeltaclub.pl.  

5.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych; dalej jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 
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5.3. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Programie zgodnie z 

Regulaminem oraz podają swoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres email, adres 

zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, PESEL w celach związanych z przeprowadzeniem 

Programu, wydaniem Nagród, bądź przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego. 

5.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: realizacji Programu, w tym wydania 

nagród oraz dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w trakcie trwania Programu-

marketingu bezpośredniego produktów i usług Zlecającej, w tym informowania o promocjach 

realizowanych wspólnie lub oddzielnie z współpracującymi ze Zlecającą podmiotami, także 

profilowania w celu poznania potrzeb Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); po zakończeniu 

Programu-marketingu bezpośredniego produktów i usług Zlecającej oraz informowania o 

promocjach realizowanych wspólnie lub oddzielnie z współpracującymi ze Zlecającą podmiotami, 

w tym profilowania w celu poznania potrzeb Uczestników( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programie.  

5.6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

• sprostowania danych, 

• usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia sprzeciwu, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5.7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5.8. W trakcie rejestracji Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych 

w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres email i numer telefonu w celach otrzymywania 

informacji handlowo-marketingowych i marketingu bezpośredniego Zlecającego lub 

współpracujących z nim podmiotów po zakończeniu Programu. Podstawą prawną przetwarzania 

danych w celach marketingowych po zakończeniu Programu jest zgoda Uczestnika na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia dla prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów 

i usług Zlecającej, w tym profilowania w celu poznania potrzeb Uczestnika, po zakończeniu 

Programu. Zgoda ta jest dobrowolna, może być w każdym czasie cofnięta i nie warunkuje 

uczestnictwa w Programie. 

5.9. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w pkt 5.8 Regulaminu są 

profilowane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze 

dopasowanie oferowanych przez Zlecającą produktów lub usług do potrzeb Uczestników. 

Profilowanie nie ma wpływu na sytuację prawną Uczestników. Na podstawie przetwarzanych 

danych pracownicy Zlecającej poznają preferencje Uczestników, dostosowują do nich ofertę swoich 

produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych 

wobec Uczestników lub personalizują komunikaty marketingowe. Personalizowanie komunikatów 

marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, 

jego zainteresowań i preferencji. 

5.10. Dane osobowe są przekazywane w niezbędnym zakresie Organizatorowi, i innym podmiotom 

trzecim świadczącym usługi na rzecz Zlecającej w związku z realizacją Programu. 
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5.11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego 

przeprowadzenia Programu, wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego okresu 

dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane. 

5.12. Aktualna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej pod adresem 

www.dorkendeltaclub.pl 

VI. Inne postanowienia 

 

6.1. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Internetowej. Podstawowe zasady Programu 

zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z realizacją Programu. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu podmiotom trzecim, w 

zakresie realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że 

zmiana nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie. 

O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Strony 

Internetowej lub wiadomości e-mail wysłanej zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez 

Uczestnika w Programie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wyłącza 

prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie. 

6.4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia w ramach Programu dodatkowych akcji 

promocyjnych, których zasady będą każdorazowo określane w drodze odrębnego regulaminu. 

6.5. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Programie w dowolnym momencie pod 

warunkiem wcześniejszego poinformowania Uczestników o swojej decyzji – najpóźniej w dacie 

zamieszczenia informacji na Stronie Internetowej. Wcześniejsze zakończenie Programu nie będzie 

powodować utraty praw nabytych przez Uczestnika.  

6.6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została im 

przekazana z powodu wyroków sądowych, decyzji administracyjnych, powodów leżących po stronie 

Uczestnika, bądź wadliwego działania urządzeń elektronicznych służących przekazywaniu 

informacji, za których wadliwe działanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności, są wyłączone. 

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od 

Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów. 

6.8. Uczestnik jest zobowiązany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku nieprzestrzegania 

przez Uczestnika postanowień Regulaminu, bądź podejmowania działań zmierzających do ich 

obejścia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie i 

odmowy przyznania mu Nagrody. 

6.9. Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju działania Uczestnika polegające na 

podejmowaniu prób wprowadzenia w błąd Organizatora, w szczególności poprzez działanie 

sprzeczne z Regulaminem lub działanie w celu obejścia ustalonych w Regulaminie reguł, mające na 

celu uzyskanie przez Uczestnika dodatkowych korzyści, będzie skutkować natychmiastowym 

wykluczeniem Uczestnika z Programu. Uczestnikowi wykluczonemu z Programu z powodów 

opisanych w zdaniu powyżej, nie przysługują jakiekolwiek korzyści nabyte w związku z 

uczestnictwem w Programu, w takim wypadku Uczestnik nie ma również prawa wziąć ponownego 

udziału w Programu.  
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6.10. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z 

Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 

6.11. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 


