
 

 

REGULAMIN 

Programu Partnerskiego „KUPUJESZ – ZYSKUJESZ VII” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem programu „KUPUJESZ – ZYSKUJESZ VII” (dalej: „Program”) jest Pomorskie 

Centrum Mięsne K&K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hurtownia Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Knyszyńskiej 16A/2 (80-180 Gdańsk), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000494966, NIP 5832890981  (dalej: „PCM K&K”). 

2. Program będzie trwać od 14.09.2020 do 12.12.2020 roku.  

3. W Programie mogą uczestniczyć następujące  osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które: 

1)  są klientami PCM K&K, (dalej: „Klienci”), przy czym Klienci niebędący osobami 

fizycznymi, wskazują przynajmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania 

Klienta oraz spełniającą warunki określone w podpunkcie 2 i punkcie 4, 

2) jeżeli są osobami fizycznymi: 

a) pełnoletnimi 

b) posiadającymi miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

c) posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) w czasie trwania Programu, zgłoszą uczestnictwo, na formularzu stanowiącym załącznik nr 

1oraz nabędą Wyroby, o których mowa w punkcie 6, wyraziły zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, stosownie do oświadczeń zamieszczonych w załącznikach. 

4. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby zatrudnione przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z o. 

o. Sp. K. lub PCM K&K, a także ich osoby najbliższe w rozumieniu definicji  z art. 115 par. 11 

Kodeksu Karnego. 

5. Program  nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku (Dz.U. 2009 

Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

 

 

 



 

ZASADY UCZESTNICTWA 

6. Każdy z Uczestników, który w okresie trwania Programu zgłosi uczestnictwo, stosownie do 

postanowień punktu 7 oraz zakupi wyroby objęte Programem, oznaczone w katalogu konkursowym 

produktów „Katalog produktów”  otrzyma nagrodę w zależności od ilości kilogramów zakupionego 

towaru.  

Ilość zakupionych przez klienta kilogramów nalicza PCM K&K w czasie trwania Programu. 

Zakupiona ilość kilogramów podlega wymianie na nagrody, wymienione w Tabeli nagród, 

stanowiącej Załącznik nr 2 (dalej: „Katalog”). 

7. Uczestnik zgłasza uczestnictwo w Programie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 (dalej: 

Zgłoszenie uczestnictwa) w okresie trwania Programu bezpośrednio PCM K&K albo 

Przedstawicielowi handlowemu. 

8. Po zakończeniu trwania  Programu, suma zebranych kilogramów uprawnia do wyboru nagród 

zamieszczonych w  Katalogu, pod warunkiem doręczenia PCM K&K wypełnionego formularza 

zawierającego wybrane przez siebie nagrody, stanowiącego Załącznik nr 3 (dalej: Zamówienie 

nagrody) do 31.12.2020 roku. Doręczenie będzie uważane za skutecznie dokonane również w 

przypadku wręczenia w tym terminie Zamówienia nagrody Przedstawicielowi handlowemu. 

9. Ilość zakupionych kilogramów ustalana jest na podstawie salda obrotów z danym Uczestnikiem 

programu pochodzących z raportów finansowo – księgowych PCM K&K. Zwroty i korekty 

stwierdzonych w fakturach VAT zmniejszają wartość dokonanych zakupów przez  

Uczestnika i pomniejszają liczbę zgromadzonych kilogramów. Ceny stwierdzone fakturami VAT, 

które nie zostaną zapłacone w terminach, nie będą wliczane do salda obrotów stanowiącego 

podstawę do naliczania kilogramów.  

10. Uczestnik spełniający warunki określone w punkcie 3 otrzyma od Przedstawiciela handlowego  

następujące materiały związane z Programem: 

1) Zgłoszenie uczestnictwa, 

2) Katalog produktów 

3) Formularz zamówienia nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w punkcie 8 zdanie pierwsze, PCM K&K na 

prośbę Uczestnika może wydać zgodę na indywidualne przedłużenie tego terminu.  

12. PCM K&K nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i prawidłowość funkcjonowania 

wybranego przez Uczestnika sposobu przekazania korespondencji. PCM K&K nie ponosi 

odpowiedzialności za korespondencję zagubioną w trakcie jej przekazania.  

13. Uczestnik  może uzyskać informację o uzyskanej ilości punktów  od Przedstawiciela handlowego.  

14. Podpisanie przez Uczestnika formularza „Zamówienia Nagrody” oznacza jego zgodę na zasady 

określone w niniejszym Regulaminie.  

 

NAGRODY 

15. Warunkiem otrzymania nagrody w Programie jest zebranie określonej w Katalogu liczby Punktów 

za zakup Wyrobów oraz doręczenie Zamówienia nagrody, stosownie do punktu 8.   

16. Punkty mogą być wykorzystane tylko raz. W przypadku niewykorzystania Punktów Uczestnik nie 

nabywa jakiegokolwiek prawa względem PCM K&K. 

17. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości nagród, o ile liczba przyznanych mu punktów na to 

pozwala. 

18. Uczestnik nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce ani wymiany jej na 

inną. 

19. Fotografie i opisy nagród przedstawionych w katalogu nagród mają charakter wyłącznie 

informacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu. 

20. Dostarczenie nagród uczestnikom nastąpi do dnia 15.01.2021 r.  

 

REKLAMACJE 

21. Reklamacje dotyczące liczby punktów, sposobu ich naliczania Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie 

do 31.12.2020 roku.  

22. W przypadku uchybienia terminom dotyczącym reklamacji, reklamacje nie będą uwzględniane.  

23. Reklamacja powinna zawierać: firmę bądź imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, adres 

siedziby bądź zamieszkania Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji oraz wskazanie 

żądania. 

24. Reklamacje PCM K&K rozpatrzy i powiadomi o decyzji Uczestnika Programu, w terminie 14 dni 

(data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia reklamacji. 

 



 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25. Nagrody otrzymane przez Uczestnika, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią 

przychód z działalności gospodarczej – obowiązek podatkowy powstaje po stronie Uczestnika. 

26. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody wydanej przez PCM K&K, Uczestnik traci 

prawo do otrzymania nagrody, Uczestnikowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia w stosunku 

do PCM K&K. 

27. Wyłącza się odpowiedzialność PCM K&K z tytułu rękojmi za wady nagród względem Uczestników. 

28. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby Programu. 

Administratorem tych danych będzie PCM K&K. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do 

własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie 

danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. 

29. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie PCM K&K oraz u Przedstawicieli handlowych. 

30. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. 

31. Adresem do korespondencji PCM K&K jest ul. Kupiecka 10, 83 – 000 Pruszcz Gdański. 

32. Wszelkie spory, które mogłyby wyniknąć z wykonania Programu będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę PCM K&K. 


