REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA TURYSTY SZLAKU
JIIIS
1 WPROWADZENIE
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Systemu
Karta Turysty Szlaku JIIIS skierowanego do klientów indywidualnych opierającego się na
sprzedaży premiowej, w ramach którego klientom przyznawane są punkty za zakupione
towary lub usługi. Regulamin określa także warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady
przyznawania nagród uczestnikom Programu.
2 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
2.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest partnerstwo projektu „Szlak Jana III
Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”. Program
jest prowadzony wyłącznie na terenie Polski i obejmuje swoim zasięgiem województwa:
lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
2.2 Funkcjonowanie programu opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której
w związku z nabyciem określonych produktów w systemie Karta Turysty Szlaku JIIIS zostają
przyznane punkty. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały
określone w punkcie 5 Regulaminu.
3 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1 Uczestnikiem programu, może być każda firma, która złoży pisemną deklarację o
przystąpieniu do programu.
3.2 Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego.
4 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
4.1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 10 zł (słownie : dziesięć
złotych) na usługi lub produkty zakupione u Partnerów Programu Karta Turysty Szlaku JIIIS
Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Limit dziennej transakcji dla posiadacza Karty Turysty Szlaku
JIIS wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ) czyli 100 punktów.
Punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności.
4.2. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog
nagród znajduje się na stronie internetowej www.karta.szlaksobieskiego.net.
5 WYMIANA PUNKTÓW
5.1 Uczestnik Programu ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na nagrody
zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie dostępną na stronie
www.karta.szlaksobieskiego.net.
5.2 W celu wymiany Punktów Uczestnik powinien skontaktować się z wydawcą karty.
Wymiana może być dokonana pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na
koncie. Wykorzystane punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika.
5.3 Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.
5.4 Uczestnik może otrzymać informację o zgromadzonych punktach za pośrednictwem
strony internetowej www.karta.szlaksobieskiego.net logując się poprzez nr karty na swoje
konto.
5.5 Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
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6 ODBIÓR NAGRÓD
6.1 Zgromadzone punkty klient może wymienia
wyłącznie na nagrody z aktualnie obowiązującego katalogu nagród. Katalog nagród
dostępny będzie w internecie pod adresem www.karta.szlaksobieskiego.net .
6.2 Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę
rzeczową.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym
podanie przez nagrodzonego uczestnika programu danych, o których mowa w § 2 ust. 4
Regulaminu oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika
Programu Lojalnościowego dokonanych po ich przekazaniu Organizatorowi.
6.4
Nagrody za punkty można odbiera
6.5
w siedzibie organizatora.
6.6
W celu odebrania nagrody uczestnik powinien okaza
6.7
:
a. zarejestrowaną na siebie KARTĘ
b. dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.
6 WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
6.1 Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie roku od momentu ich
przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z
zasadami Programu. Punkty będą
odliczane automatycznie z konta Uczestnika.
7 USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
7.1 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych
Punktów.
8 ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
LOJALNOŚCIOWYM.
8.1 Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora.
Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu,
wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami
związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego np. zapobieganiu nadużyciom
lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Uczestników.
8.2 O zmianach będą Państwo informowani poprzez ogłoszenie na stronie
www.karta.szlaksobieskiego.net.
9 ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.
9.1 Organizator zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu
Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 30
dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Programu www.karta.szlaksobieskiego.net.
9.2 Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie mogła się odbyć w
terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów nie będzie
możliwa.
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10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków
Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.
ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU
1 WARUNKI OGÓLNE
1.1 Organizator Programu Lojalnościowego dążąc do poszanowania ochrony prywatności
Uczestników postanowił nie gromadzić danych osobowych, o których mowa w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn.
zm.;)
2 ADMINISTRATOR DANYCH
Dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w systemie Karty Turysty
Szlaku JIIIS będą przetwarzane przez Gminę Spiczyn pełniącą rolę administratora systemu
Karty Turysty,
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