
Regulamin 

REALIZACJI „BONÓW PODARUNKOWY" 

……………… z siedzibą w ……………. ( kod pocztowy: ) przy ul. ……………, , zwany 
dalej Organizatorem, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty „Bonu podarunkowego” 
ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej: 

  

§ 1 

Przedmiot regulacji 

1. Regulamin określa tryb realizacji „Bonów podarunkowych" (zwanych zamiennie jako „Bony") 
emitowanych przez Organizatora. 

2. Bony emitowane są przez Organizatora w nominałach 100 zł. 

3. Organizator opatruje Bony datą ważności, numerem seryjnym oraz pieczęcią Organizatora 
naniesionymi na druku Bonu. 

4. Bon podarunkowy stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, 
realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie. 

5. Bony podarunkowe skierowane są do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. 

  

§ 2 

Bon podarunkowy 

1. Bonem podarunkowym w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 

1) został wystawiony przez Organizatora, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu i opatrzony jest numerem seryjnym, datą ważności oraz pieczęcią Organizatora; 

2) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub 
usunięcia jakiegokolwiek elementu, 

2. Nie stanowi Bonu podarunkowego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów 
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

  

§ 3 

Realizacja Bonu podarunkowego 

1. Organizator zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Bon podarunkowy: 

1) wyłącznie w placówce Organizatora, w której bon został wydany, w godzinach otwarcia tejże 
placówki; 

2) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Bonu; 

3) poprzez wydanie w zamian za bon podarunkowy towarów, znajdujących się w chwili realizacji 
Bonu w siedzibie Organizatora, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość 
nominalna Bonu podarunkowego lub poprzez zrealizowanie na rzecz posiadacza Bonu usług 
świadczonych przez Organizatora w jego siedzibie, za aktualną cenę brutto tych usług, nie wyższą 
niż wartość nominalna Bonu podarunkowego  - przy czym: 

a) Bon nie podlega wymianie na gotówkę  
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b) jeżeli cena brutto wydawanych towarów bądź świadczonych usług jest wyższa, niż wartość 
nominalna Bonu podarunkowego osoba realizująca Bon uiszcza różnicę w formie pieniężnej - 
gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób, 

c) jeżeli cena brutto wydawanych towarów bądź świadczonych usług jest niższa, niż wartość 
nominalna Bonu podarunkowego, Organizator nie zwraca różnicy (posiadaczowi Bonu nie 
przysługuje prawo do otrzymania tzw. „reszty”) 

2. Bon podarunkowy może być wykorzystany tylko jeden raz. 

3. Duplikaty zagubionych bonów nie są wystawiane.  

  

§ 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Bonu podarunkowego należy przesyłać listownie 
na adres Organizatora, wskazując jednocześnie: 

1) datę, kiedy nastąpiła odmowa zrealizowania Bonu; 

2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej, 

3) numer seryjny Bonu; 

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Organizator zwróci się do osoby składającej reklamację 
o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację. 

2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy 
wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty 
otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą 
elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo 
przyczynach jej nieuwzględnienia. 

  

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.projektzdrowie.info 

2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. 

3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.  

6. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności 
postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień 
Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. 

 


