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REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA SPRZEDAŻY 
„CLUB PARTNER BEKPOL 2020“ 

 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „Club Partner Bekpol“ (dalej: Program) jest 

BEKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 

83, 58-306 Wałbrzych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Go-

spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000652578, NIP 8862985038, REGON 

022496490, z kapitałem zakładowym w wysokości 11 949 000,00 zł (dalej: BEKPOL), prowa-

dzący sprzedaż hurtową mięsa i wyrobów mięsnych. 

2. Program trwa w okresie od 03.02.2020 r. do 17.07.2020 r. 

3. W Programie mogą uczestniczyć osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

w zakresie sprzedaży detalicznej mięsa i/lub produktów mięsnych będące klientami BEKPOL, 

tj. nabywające od BEKPOL towary, przy czym Uczestnikami Programu nie mogą być pracowni-

cy BEKPOL, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, a także podmioty 

prowadzące obok sprzedaży detalicznej również sprzedaż hurtową.  

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu staje się osoba/podmiot, 

która zgłosi swój udział w Programie podpisując Kartę uczestnictwa, której wzór stanowi Za-

łącznik nr 1 do Regulaminu. Karta uczestnictwa musi zostać dostarczona do BEKPOL przed 

rozpoczęciem lub w czasie trwania Programu. W karcie uczestnictwa musi zostać wskazany 

adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika Programu do kontaktów w sprawie Programu.  

5. Każdy Uczestnik Programu może zrezygnować ze swojego uczestnictwa w nim w dowolnym 

momencie poprzez złożenie BEKPOL oświadczenia o rezygnacji. Rezygnując z uczestnictwa w 

Programie, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu zgromadzonych dotąd punktów w 

Programie. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań fi-

nansowych wobec BEKPOL. W przypadku uchybienia temu warunkowi, BEKPOL może odmó-

wić uczestnictwa danemu podmiotowi, bądź wykluczyć go z uczestnictwa w Programie na do-

wolnym etapie. Uczestnik przystępując do Programu godzi się na powyższe i zrzeka się w tym 

zakresie wszelkich roszczeń wobec BEKPOL. 

 

 

§2. ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU  

 

1. BEKPOL wydaje Katalog (dalej: Katalog), w którym wskazuje towary objęte Programem – do 

każdego towaru (asortymentu) przypisana jest w Katalogu określona liczba punktów. Punkty 

będą przypisywane do poszczególnych asortymentów wyłącznie samodzielnie przez BEKPOL.  

2. Do Katalogu w trakcie trwania Programu mogą być dołączane przez BEKPOL gazetki promo-

cyjne z towarami, których zakup w okresie tam wskazanym będzie uwzględniany przy rozli-

czeniu Programu, zgodnie z punktacją zamieszczoną przy promowanych w nich towarach.  

3. Każdy Uczestnik Programu gromadzi punkty w Programie od daty zgłoszenia swojego uczest-

nictwa w Programie, tj. od daty przekazania do BEKPOL podpisanej i wypełnionej Karty 
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uczestnictwa, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie karty uczestnictwa do dnia 29.02.2020 r. 

powoduje naliczanie punktów od początku trwania Programu.  

4. BEKPOL będzie wysyłał do każdego Uczestnika Programu na adres e-mail oraz numer telefonu 

wskazany w Karcie uczestnictwa raport o zgromadzonej dotychczas przez tego Uczestnika 

Programu ilości punktów w Programie niemniej niż raz w miesiącu lub po osiągnięciu przez te-

go Uczestnika progu 3000 punktów i na każde zapytanie Uczestnika.  

5. Punkty zebrane w danej edycji Programu nie mogą być przenoszone na ewentualne kolejne 

edycje Programu oraz osoby trzecie.  

6. Zbierane przez Uczestników Programu punkty w okresie trwania Programu będą uprawniały 

danego Uczestnika, po spełnieniu warunku opisanego w §3 poniżej do otrzymania Karty 

przedpłaconej „Club Partner Bekpol“ i nagrody pieniężnej. 

 

 

§3. ZASADY ROZLICZENIA PROGRAMU 

 

1. Każdy Uczestnik Programu otrzyma w czasie trwania Programu indywidualnie mu przypisaną 

Kartę przedpłaconą „Club Partner Bekpol“ (dalej: Karta). Karta będzie początkowo „pusta”, tj. 

nie będą na niej zgromadzone żadne środki pieniężne. 

2. Uczestnik będzie zobowiązany do aktywowania Karty zgodnie z otrzymaną wraz z nią instruk-

cją.  

3. Każdy Uczestnik Programu, który zgromadzi 3000 punktów otrzyma od BEKPOL nagrodę pie-

niężną w kwocie 200 zł, która to kwota zostanie wpłacona przez Bekpol na przypisaną temu 

Uczestnikowi Kartę. Po zgromadzeniu limitu 3000 punktów, punkty liczone są Uczestnikowi 

dalej i po osiągnięciu każdych 3000 punktów otrzyma on kolejne doładowanie karty w kwocie 

po 200 zł. O każdym doładowaniu Karty Uczestnik zostanie powiadomiony via e-mail oraz 

sms. 

4. Każda aktywowana Karta może być przez Uczestnika wykorzystana do zakupu towarów lub 

usług w placówkach handlowych stacjonarnych lub internetowych, które obsługują dany ro-

dzaj Karty, do limitu doładowania Karty przez BEKPOL.  

5. Środki zgromadzone na Karcie mogą być przez Uczestnika Programu wykorzystane w okresie 

ważności Karty widocznym na jej awersie, który w każdym przypadku nie będzie krótszy niż 

18 miesięcy od dnia jej dostarczenia Uczestnikowi. Nieskorzystanie ze środków zgromadzo-

nych na Karcie w tym czasie oznacza ich przepadek i utratę przez Uczestnika do korzystania z 

nich. Uczestnik przyjmuje to do wiadomości i zrzeka się w tym zakresie roszczeń wobec 

BEKPOL. 

6. Uprawnienie do otrzymania Karty i nagrody pieniężnej w ramach Programu nie może być 

przenoszone na osoby trzecie.  

7. Do każdej nagrody pieniężnej opisanej w ust. 3 powyżej, BEKPOL przyznaje Uczestnikowi do-

datkową nagrodę pieniężną w kwocie pozwalającej na pobranie i odprowadzenie zryczałto-

wanego podatku dochodowego od nagród zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisa-

mi prawa.  

 

§4. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY „CLUB PARTNER BEKPOL 2020“ 
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1. Każdy Uczestnik Programu, który otrzyma Kartę na zasadach określonych w §3 jest zobowią-

zany do korzystania z niej zgodnie z dołączoną do niej instrukcją oraz niniejszym Regulami-

nem.  

2. Uczestnik Programu samodzielnie aktywuje otrzymaną Kartę, zgodnie z dołączoną do niej in-

strukcją. Uczestnik Programu nada Karcie jej indywidualny kod PIN. 

3. BEKPOL informuje, że: 

a) nie wolno dokonywać transakcji nieaktywnymi Kartami; 

b) nie można dokonywać żadnych zmian na Kartach – gdyż może to skutkować odmową 

przyjęcia Karty, 

c) Karta może być użyta wyłącznie, jako forma zapłaty za towary i usługi w punktach akcep-

tujących dany rodzaj Karty; 

d) Kartami można dokonywać transakcji tylko do wysokości doładowania danej Karty; 

e) punkty handlowo-usługowe mają prawo odmówić przyjęcia Kart uszkodzonych 

i niepodpisanych; 

f) Karta posiada termin ważności, wydrukowany na awersie Karty, po upływie, którego nie 

można nią dokonywać transakcji; 

g) Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o utracie bądź zniszczeniu 

Karty. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z Karty oraz reklamacje dotyczące jej działania 

można zgłaszać na adres e-mail marketing@bekpol.pl lub telefonicznie na nr tel.: Anna Bart-

kowiak +48 530 698 125 oraz Magda Wojtarowicz +48 513 050 758  

5. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od mo-

mentu zaistnienia przyczyny reklamacji. Późniejsze zgłoszenie reklamacji może powodować 

odrzucenie reklamacji bez jej merytorycznego rozpatrzenia, co Uczestnik Programu przyjmuje 

do wiadomości i akceptuje. 

6. BEKPOL nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Uczestnika ze środ-

ków pieniężnych zgromadzonych na Karcie w ramach Programu, jeżeli Karta ulegnie znisz-

czeniu, zepsuciu, zostaną dokonane na niej jakiekolwiek zmiany, utraci ważność z uwagi na 

upływ terminu jej ważności, nie zostanie przez Uczestnika aktywowana, bądź zostanie utra-

cona.   

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Programie oznacza zgodę Uczestnika na treść niniejszego Regulaminu i przewidziane 

w nim warunki Programu. 

2. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie BEKPOL oraz na stronie     

www.partner.bekpol.pl. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą w razie takiej 

potrzeby przedstawiciele handlowi BEKPOL. 

3. BEKPOL zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z przyczyn nie-

zawinionych przez BEKPOL. W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie zakomunikowa-

na Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.partner.bekpol.pl, przesłana za po-

średnictwem poczty elektronicznej, sms lub przez przedstawicieli handlowych BEKPOL. W 

przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia 

udostępnienia informacji o zmianie odstąpić od dalszego udziału w Programie.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie odpo-

wiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

http://www.partner.bekpol.pl/
http://www.apple.com/pl
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5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 

 

Wałbrzych, dnia ____________ 2020 roku 

 

Podpisy: ________________________________ 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Programu Wsparcia Sprzedaży „Club Partner Bekpol 2020” 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WSPARCIA SPRZEDAŻY  

„CLUB PARTNER BEKPOL 2020“ 

 

1.UCZESTNIK:     

2. 

3.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

[pełne dane uczestnika: firma, siedziba, adres, NIP] 

 

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

(dalej: Uczestnik) 

 

4.Imię i nazwisko, funkcja osoby reprezentującej Uczestnika: …………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.Adres e-mail Uczestnika do kontaktów w sprawie Programu: ……………………..…..………….…… 

 

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

6.Numer telefonu Uczestnika do kontaktów w sprawie Programu ………………………………………… 
 

7.Uczestnik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu Wsparcia Sprzedaży 

„Club Partner Bekpol” (dalej: Program), akceptuje w całości warunki określone w/w Regulaminem 

oraz zgłasza swoje uczestnictwo w Programie.  
 

8.Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że zgłoszenie uczestnictwa w przedmiotowym Programie, 

oznacza jego uczestnictwo w Programie do czasu złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji lub 

wykluczenia go z Programu przez Organizatora zgodnie z §1 ust. 6 Regulaminu.  

 

 

 

 

 

___________________ ___________________ 

miejscowość, data czytelny podpis i pieczęć 

 

 


