
REGULAMIN II EDYCJI PROGRAMU WSPARCIA SPRZEDAŻY 
„KLUB KORZYŚCI MAKTON” 

 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Programu Wsparcia Sprzedaży „KLUB KORZYŚCI MAKTON” (dalej: Program) 

jest GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, NIP 699-

17-81-489, REGON 411141076, Nr Rejestrowy BDO 000014202, z kapitałem zakładowym w 

wysokości 278 002 290,00 zł, opłaconym w całości (dalej: GOBARTO). 

2. II edycja Programu trwa w okresie od 26 listopada 2018 r. do 31 maja 2019 r.  

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

w zakresie sprzedaży detalicznej mięsa i/lub produktów mięsnych współpracujące 

z GOBARTO, przy czym Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy GOBARTO, 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 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Karta uczestnictwa musi zostać dostarczona do GOBARTO przed 

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

adres e-mail Uczestnika Programu do kontaktów w sprawie Programu.  

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie w trakcie I Edycji Programu jest aktywne również w 

trakcie II i kolejnych Edycji Programu. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie w trakcie II Edycji 

Programu przenosi się na kolejne edycje Programu, jeżeli będą organizowane. Uczestnik może 

w każdej chwili zrezygnować z udziału w obecnej lub kolejnej Edycji Programu, o czym 

poinformuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia GOBARTO, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do Regulaminu. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań 

finansowych wobec GOBARTO. W przypadku uchybienia temu warunkowi, GOBARTO może 

odmówić uczestnictwa danemu podmiotowi, bądź wykluczyć go z uczestnictwa w Programie 

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

tym zakresie wszelkich roszczeń wobec GOBARTO. 

 

§2. ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU  

 

1. GOBARTO wydaje Katalog  (dalej: Katalog), w którym wskazuje Towary objęte II Edycją 

Programu – do każdego Towaru (asortymentu) przypisana jest w Katalogu określona liczba 

punktów. 

2. Do Katalogu w trakcie trwania II Edycji Programu mogą być dołączane przez GOBARTO 

specjalne karty, bądź gazetki promocyjne z Towarami, których zakup w okresie tam 

wskazanym będzie uwzględniany przy rozliczeniu tej Edycji Programu, zgodnie z punktacją 

zamieszczoną przy Towarach.  

3. Każdy Uczestnik Programu gromadzi punkty w II Edycji Programu od daty zgłoszenia swojego 

uczestnictwa w Programie, tj. od daty przekazania do GOBARTO podpisanej i wypełnionej 



Karty uczestnictwa, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie karty uczestnictwa do dnia 16 

grudnia 2018 r. powoduje naliczanie punktów od początku trwania II Edycji Programu.  

4. GOBARTO będzie wysyłał do każdego Uczestnika Programu na adres e-mail wskazany w 

deklaracji uczestnictwa raport o zgromadzonej dotychczas przez tego Uczestnika ilości 

punktów w Programie.  

5. Punkty zebrane w danej edycji Programu nie mogą być przenoszone na kolejną edycję 

Programu.  

 

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROGRAMIE 

 
1. Dla uczestników II Edycji Programu przewidziano możliwość zakupu za 1,00 zł netto, na 

zasadzie premiowej, nagród określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu (dalej: 
„Premiowany przedmiot”) z tym, że uzależnione to będzie od ilości zgromadzonych w okresie 
trwania II Edycji Programu punktów, które zostały przydzielone do poszczególnych 
Premiowanych przedmiotów.  Premiowane przedmioty stanowią określone w załączniku nr 2 
rzeczy ruchome oraz udział dla 1 osoby w Konferencji sprzedażowej organizowanej przez 
GOBARTO w określonych w załączniku nr 2 destynacjach.  

2. Rodzaj Premiowanego przedmiotu uzależniony będzie od przekroczenia określonej w 

załączniku nr 2 ilości punktów zgromadzonych w okresie trwania II Edycji Programu.  
3. Jeżeli dany Uczestnik Programu w trakcie trwania II Edycji Programu osiągnie liczbę punktów 

pozwalającą na zakup Premiowanego przedmiotu, do którego przypisano najwyższą liczbę 
punktów ze wszystkich Premiowanych przedmiotów punkty liczone są takiemu Uczestnikowi 
Programu od nowa w ramach II Edycji Programu. Tym samym, może on uzyskać możliwość 
zakupu zgodnie z ust. 1 innego lub tego samego premiowanego przedmiotu w zależności od 
tego, czy osiągnie po raz kolejny określoną liczbę punktów konieczną do uzyskania takiego 
uprawnienia. 

4. Podanie wyników II Edycji Programu (rozliczenie II Edycji Programu) nastąpi nie później niż do 

30 dni od dnia zakończenia II Edycji Programu.  

5. Uprawnienie do zakupu Premiowanego przedmiotu w Programie nie może być przenoszone 

na osoby trzecie. Do odbioru Premiowanego przedmiotu uprawniony jest osobiście Uczestnik 

Programu (w przypadku spółek prawa handlowego - osoba uprawniona do jej 

reprezentowania), bądź wskazany przez niego pracownik, czy przedstawiciel.  

6. Wykupienie Premiowanego przedmiotu w ramach Programu musi nastąpić w terminie 

ogłoszonym przez GOBARTO przy podaniu wyników. Nieskorzystanie z uprawnienia do 

wykupienia Premiowanego przedmiotu we wskazanym terminie oznacza rezygnację z tego 

uprawnienia przez danego Uczestnika Programu. 

7. Rezygnacja z uprawnienia zakupu Premiowanego przedmiotu na zasadzie premiowej oznacza 

jego utratę, a tym samym zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec GOBARTO związanych z II 

Edycją Programu.  

8. W przypadku, gdy nie będzie możliwy zakup przez Uczestnika Programu na zasadach 

określonych w ust. 1 powyżej Premiowanego przedmiotu, GOBARTO zaoferuje Uczestnikowi 

Programu możliwość zakupu na zasadzie premiowej innej atrakcyjnej „nagrody” o wartości 

zbliżonej do wartości Premiowanego przedmiotu. W takim przypadku  Uczestnik Programu 

nie będzie miał roszczeń wobec GOBARTO do zakupu Premiowanego przedmiotu, ani też 

żadnych innych roszczeń odszkodowawczych. 

9. Wykupienie przez Uczestnika Programu udziału w Konferencji sprzedażowej dla dodatkowej 

osoby poza Programem będzie możliwe bezpośrednio u organizatora wyjazdu (biuro 

podróży) i po wyrażeniu przez niego zgody. 



 

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

w nim warunki Programu. 

2. Regulamin Programu jest dostępny we wszystkich centrach dystrybucyjnych GOBARTO oraz 

na stronie www.gobarto.pl. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą w razie 

takiej potrzeby przedstawiciele handlowi GOBARTO. 

3. GOBARTO zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w tym 

destynacji Konferencji sprzedażowych z przyczyn niezawinionych przez GOBARTO. 

W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie zakomunikowana Uczestnikom Programu na 

stronie internetowej: www.gobarto.pl  lub przez przedstawicieli handlowych GOBARTO. W 

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

udostępnienia informacji o zmianie odstąpić od udziału w Programie.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie 

odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu II Edycji Programu Wsparcia Sprzedaży „KLUB KORZYŚCI MAKTON” 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

„KLUB KORZYŚCI MAKTON” 

 

 

1. UCZESTNIK: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

 

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

(dalej: Uczestnik). 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Uczestnik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem II Edycji Programu „KLUB 

KORZYŚCI MAKTON”, akceptuje w całości warunki określone ww. Regulaminem oraz zgłasza 

swoje uczestnictwo w Programie „KLUB KORZYŚCI MAKTON”.  

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

Programie, oznacza jego uczestnictwo zarówno w II Edycji Programu, jak i w kolejnych 

edycjach, do czasu złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji.  

 

 

 

 

 
___________________ ___________________ 

miejscowość, data czytelny podpis i pieczęć 
 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu II Edycji Programu Wsparcia Sprzedaży „KLUB KORZYŚCI MAKTON” 
 

PREMIOWANE PRZEDMIOTY W PROGRAMIE 

„KLUB KORZYŚCI MAKTON” 

EDYCJA II 

 

Premiowane przedmioty ilość punktów 

Zestaw noży walcowanych z listwą 15 000 

Soundbar z systemem głośników 4.1 17 000 

Funkcjonalny Smartphone 17 000 

Waga zapleczowa 20 000 

Bon do sklepu Iglootechnieka o wartości 1500 złotych  20 000 

Automatyczny ekspres do kawy 20 000 

Bon do biura podróży o wartości 1 500 zł. 20 000 

Przenośny klimatyzator z WIFI 37 000 

Wieloczynnościowy robot kuchenny 37 000 

Krajalnica do wędlin 40 000 

Waga drukująca etykiety 40 000 

Kotleciarka do mięsa 40 000 

Telewizor 55" 40 000 

Udział dla 1 osoby w Konferencji sprzedażowej w Turcji 
wrzesień/październik 2019 45 000 

Udział dla 1 osoby w Konferencji sprzedażowej na 
Malediwach wrzesień/październik 2019 140 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu II Edycji Programu Wsparcia Sprzedaży „KLUB KORZYŚCI MAKTON” 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

„KLUB KORZYŚCI MAKTON” (WZÓR) 

 

 

1. UCZESTNIK: ………………………………………………………………………………………………………………..…… 

[pełne dane uczestnika: firma, siedziba, adres, NIP]         (dalej: Uczestnik). 

 

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

 

3. Uczestnik niniejszym oświadcza, że rezygnuje z uczestnictwa w Programie „KLUB KORZYŚCI 

MAKTON” z dniem …………………….. r. [należy wpisać datę doręczenia oświadczenia przedstawicielowi GOBARTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ ___________________ 

miejscowość, data czytelny podpis i pieczęć 
 


