
Regulamin 

Promocji „Grudzień - to się opłaca” 

Polskie Centra Dietetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łódzka 57, 93-050 
Konstantynów Łódzki zwana dalej Organizatorem, w związku z organizacją akcji promocyjnej o nazwie 
„Grudzień – to się opłaca” ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej: 

  

§ 1 

Przedmiot regulacji 

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej o nazwie „Grudzień – to się opłaca” . 

2. Akcja promocyjna objęta niniejszym regulaminem adresowana jest wyłącznie do osób 

fizycznych, które ukończyły 18 lat i które aktualnie korzystają z usług oferowanych przez 

franczyzobiorców Organizatora w ramach kuracji dietetycznej (Stały Klient) 

3. Akcja promocyjna ma charakter czasowy i obowiązuje od 1.12.2018 roku do 7.01.2019 roku 

§ 2 

Zasady akcji promocyjnej 

1. Organizator zapewnia, że każdy Stały Klient, który od dnia 1.12.2018 do dnia 31.12.2018 roku, 

odbędzie cztery płatne wizyty w ramach podjętej kuracji dietetycznej we współpracy z 

franczyzobiorcami Organizatora, uprawniony będzie do otrzymania rabatu w wysokości 50%. 

2. W przypadku, w którym Stały Klient korzysta z kuracji dietetycznej we współpracy z 

franczyzobiorcami Organizatora, ze wsparciem suplementami opatrzonymi znakiem Projekt 

Zdrowie, rabat w wysokości 50% obejmuje zarówno usługę dietetyczną jak i bazowe 

suplementy (fiolki oraz syropy). 

3. W przypadku, w którym Stały Klient korzysta z kuracji dietetycznej we współpracy z 

franczyzobiorcami Organizatora, bez wsparcia suplementami opatrzonymi znakiem Projekt 

Zdrowie, rabat w wysokości 50% dotyczy jedynie usługi dietetycznej.  

4. Uprawniony do otrzymania rabatu, o którym mowa powyżej, będzie mógł z niego skorzystać 

jedynie w okresie od 1.01.2019 do 7.01.2019 roku. 

5. Z rabatu można skorzystać tylko jeden raz.  

6. Rabat, o którym mowa powyżej, przyznawany będzie przez poszczególnych franczyzobiorców 

Organizatora.  

7. Uprawniony do otrzymania rabatu, może z niego skorzystać wyłącznie w placówce, w której 

korzysta z kuracji dietetycznej.  

 

§ 3 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące odmowy braku udzielenia rabatu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, 
należy przesyłać listownie na adres Organizatora, wskazując jednocześnie: 

1) datę, kiedy nastąpiła odmowa udzielenia rabatu; 

2) adres placówki, gdzie miała miejsce odmowa udzielenia rabatu 

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



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. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

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

2. Regulamin obowiązuje na czas trwania akcji promocyjnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.  

5. 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. 

 

 


