
REGULAMIN PROGRAMU KRYSZTAŁEK

§ 1 SŁOWNIK UZYTYCH POJĘĆ

1. Program KRYSZTAŁEK  – promowanie towarów będących w ofercie handlowej Organizatora, 
zwany później w skrócie Programem, którego warunki określa niniejszy Regulamin.
2. Organizator – AL BA Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko sp.j., z siedzibą w Białymstoku 
przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 2D wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS:0000016400, REGON 050445890
3. Uczestnik - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

lub osoba fizyczna nabywająca od Organizatora, w ramach prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej produkty objęte Programem, w celu ich dalszej odsprzedaży wyłącznie na rzecz 
konsumentów, która wyraziła zgodę na wzięcie udziału w Programie. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia o 
przystąpieniu do Programu złożone do dnia 30.06.2013 w siedzibie Organizatora.

2. Program trwa w okresie od 1 czerwca 2013r. do 30 listopada 2013r.
3. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikom, którzy na dzień 31 grudnia 2013r., nie 

posiadają wobec Organizatora żadnych zaległości finansowych. 

§ 3  PRODUKTY OBJETE PROGRAMEM, PUNKTY, NAGRODY

1. W okresie trwania Programu Organizator pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, 
przekaże Uczestnikom gazetkę promocyjną, w której będą wskazane produkty objęte w 
danym miesiącu Programem (zwane Produktami). W każdym miesiącu Programem mogą 
być objęte inne produkty.

2. W ramach Programu Organizator przyznaje Uczestnikom punkty „Kryształek” na 
następujących zasadach:

a) organizator przyznaje Uczestnikowi 1 (jeden) punkt „Kryształek” za każde nabycie 
u Organizatora, w okresie trwania Programu, Produktu lub Produktów objętych 
Programem o wartości co najmniej 200 zł (słownie: dwieście złotych) netto.

b) w przypadku, gdy Uczestnik dokona zakupu za kwotę większą niż 200 zł netto 
Organizator przyznaje uczestnikowi kolejne punkty – po jednym, za każde kolejne 
200 zł netto ponad minimalną wartość zakupu, o której mowa w punkcie a) 
niniejszego ustępu.

c) podstawę przyznania punktów „Kryształek”, na zasadach określonych w pkt. b) 
niniejszego ustępu stanowi terminowo opłacona faktura VAT dokumentująca 
sprzedaż. Należności wynikające z różnych dwóch lub większej liczby faktur VAT 
nie podlegają kumulacji. 

3. Po zakończeniu okresu trwania Programu, w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. 
Organizator, na podstawie wystawionych i terminowo zapłaconych faktur, ustali liczbę 
przyznanych każdemu Uczestnikowi punktów „Kryształek”.

4. Uczestnikom, z zastrzeżeniem punktu § 2 ust. 3 Regulaminu, będą przysługiwały 
nagrody rzeczowe, w zależności od liczby zebranych punktów - zgodnie z zestawieniem 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. O przyznaniu Uczestnikowi nagrody Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, faksem 
lub telefonicznie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

6. W przypadku, gdy liczba uzyskanych przez Uczestnika punktów „Kryształek” uprawnia 
Uczestnika do otrzymania jednej z kilku nagród Uczestnik ma prawo wyboru konkretnej 
nagrody, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4 Regulaminu. O dokonanym wyborze 
Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania powiadomienia o przyznanej nagrodzie. W przypadku niezłożenia oświadczenia 
o wyborze nagrody prawo określenia nagrody należnej Uczestnikowi przechodzi na 
Organizatora.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo zamiany nagrody przysługujące za określoną liczbę 
punktów „Kryształek” na dwie lub więcej nagród należnych za mniejszą liczbę 
punktów „Kryształek” z uwzględnieniem minimalnej liczby punktów uprawniających do 
otrzymania nagrody określonego rodzaju, a także z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 



4 Regulaminu. Suma punktów za nagrody zamienione nie może być większa niż liczba 
punków przyznanych Uczestnikowi. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim wymaga złożenia Organizatorowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia o przyznaniu nagrody stosownego oświadczenia. 
 

§ 4 ODBIÓR NAGRÓD
1. Przyznane nagrody zostaną wydane Uczestnikom do dnia 31.01.2014 r., z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do pisemnego 
potwierdzenia otrzymania nagrody. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem ogranicza 
się do wartości nagrody, która przyznana została występującemu z roszczeniem 
Uczestnikowi.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych spoczywa na 
sprzedawcy, od którego Organizator nabył nagrody, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
- na podmiocie udzielającym gwarancji.

3. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Jeżeli przysługująca Uczestnikowi lub wybrana przez Uczestnika nagroda nie będzie 

dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody tego samego 
rodzaju, o podobnych parametrach i o podobnej wartości.

5. Nagrody przyznane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody 
innego rodzaju, z wyjątkiem przypadków opisanych w § 3 ust 6 i 7 Regulaminu.

6. Wartość nagród, w cenach rynkowych, otrzymanych w konkursie, stanowi przychód 
z tytułu działalności gospodarczej i jest opodatkowana na zasadach obowiązujących 
Uczestnika.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w Białymstoku przy ul. I Armii 
Wojska Polskiego 2 D.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników 
pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 
2013 r. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika 
wszelkich roszczeń. 
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 7  dni roboczych od daty 
wpłynięcia reklamacji, Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w 
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika 
Konkursu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przekazanie Uczestnikowi nagrody, 
jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny 
przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody, która 
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków udziału w 
Programie. 
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym 
czasie.
7. Niniejszy Regulamin stanowi wewnętrzny dokument Organizatora.
8. Zasady Programu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
9. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do Programu oznacza wyrażenie przez 

Uczestnika zgody na warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie.
10. Wartość nagród wydanych Uczestników w ramach Programu stanowi przychód z tytułu 
działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach obowiązujących Uczestnika 

AL BA Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko sp.j.,

…………………………………………………………………………………………………….


