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Regulamin 

Programu Lojalnościowego „Karty Stałego Klienta Projekt Zdrowie” 

Polskie Centra Dietetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łódzka 57, 93-050 
Konstantynów Łódzki zwana dalej Organizatorem, w związku z organizacją programu 
lojalnościowego pod nazwą „Karta Stałego Klienta Projekt Zdrowie” ustanawia regulamin, zwany 
dalej Regulaminem, o treści następującej: 

  

§ 1 

Przedmiot regulacji 

1. Regulamin określa zasady programu lojalnościowego o nazwie „Karta Stałego Klienta 

Projekt Zdrowie”. 

2. Program adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych i które wyrażą chęć uczestnictwa w niniejszym programie 

lojalnościowym na zasadach przewidzianym w regulaminie (Uczestnik). 

3. Warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Projekt 

Zdrowie” jest odbycie przez Uczestnika, po 1.01.2019 roku, płatnej wizyty w jednej z 

placówek należących do sieci Polskie Centra Dietetyczne Projekt Zdrowie, jak również 

wypełnienie w sposób czytelny oraz zgodny z prawdą Karty Stałego Klienta (Karta) 

poprzez wpisanie na niej imienia, nazwiska oraz daty rozpoczęcia kuracji. 

 

§ 2 

Karta Stałego Klienta 

1. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty. 

2. Każda Karta, aby mogła zostać uznana za ważną, wymaga, aby znajdował się na niej 

podpis osoby wydającej kartę oraz pieczątka jednej z placówek należących do sieci Polskie 

Centra Dietetyczne Projekt Zdrowie wraz z datą przybicia pieczątki.  

4. Wypełnienie przez Uczestnika Karty Stałego Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, 

że zapoznał się On z niniejszym regulaminem oraz zgadza się na jego postanowienia.  

5. Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora. 

6. Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą. 

7. O fakcie zgubienia bądź kradzieży karty Uczestnik winien niezwłocznie powiadomić 

Organizatora. 

8. Karta ważna jest 3 miesiące od daty jej wystawienia (tj. od daty rozpoczęcia kuracji 

uwidocznionej na Karcie) – po upływie w/w terminu karta staje się nieważna i nie uprawnia 

do jakichkolwiek korzyści wskazanych w niniejszym regulaminie.  

9. Karta nie może być przedmiotem jakiejkolwiek cesji praw i uprawnia do skorzystania z 

programu wyłącznie osobę, której dane widnieją na Karcie.  

§ 3 

Korzyści dla Uczestnika 

1. Po każdej płatnej wizycie w placówce należącej do sieci Polskie Centra Dietetyczne Projekt 

Zdrowie Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę na Karcie. 

2. Uczestnik otrzymuje tylko jedną pieczątkę niezależnie od tego czy wizyta obejmuje kurację 

z zaleceniami jednotygodniowymi czy też z zaleceniami dwutygodniowymi.   

3. Zebranie przez Uczestnika 4 pieczątek na Karcie uprawnia Go do otrzymania prezentu w 

postaci torby bawełnianej lub kubka z logiem Projekt Zdrowie – w zależności od wyboru 

Franczyzobiorcy Organizatora, w placówce którego realizowany jest prezent. 
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4. Zebranie przez Uczestnika 8 pieczątek na Karcie uprawnia Go do otrzymania prezentu w 

postaci: Pieczywa Białkowego, Poduszek Owsianych lub Batona Zdrofitek– w zależności 

od wyboru Franczyzobiorcy Organizatora, w placówce którego realizowany jest prezent. 

5. Zebranie przez Uczestnika 10 pieczątek na Karcie Stałego Klienta uprawnia Go do odbycia 

kolejnej wizyty, za którą nie zostanie pobrana opłata (Bezpłatna wizyta). 

6. Bezpłatna wizyta obejmuje wizytę tożsamą z dotychczasowymi wizytami (tj. wizytę z 

jednotygodniowymi zaleceniami bez suplementów lub wizytę z jednotygodniowymi 

zaleceniami z suplementami – w zależności od tego, na jakie wizyty Uczestnik uczęszczał 

podczas swojej kuracji).  

7. W przypadku, gdy Bezpłatna wizyta obejmuje wizytę z jednotygodniowymi zaleceniami z 

suplementami, Uczestnik uprawniony jest również do otrzymania prezentu w postaci 

produktu bazowego – fiolek lub syropu – w zależności od wyboru Franczyzobiorcy 

Organizatora, w placówce którego realizowany jest prezent.  

§ 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące odmowy realizacji korzyści, o których mowa w niniejszym 
regulaminie, należy przesyłać listownie na adres Organizatora, wskazując jednocześnie: 

a. datę, kiedy nastąpiła odmowa; 

b. adres placówki, gdzie miała miejsce odmowa; 

c. dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej, 

2. 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. 

3. 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 trwania akcji promocyjnej tj. do dnia 31.12.2019 

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  

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. 

6. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane 
zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych 
podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.  

 


