REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„1000 książek Przepisy Matki Natury”
dla produktów marki Hortex
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program lojalnościowy pod nazwą „1000 książek Przepisy Matki Natury”, zwany dalej
„Akcją”, jest prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Organizatorem Akcji jest Jet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, 02386 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem 0000178634; NIP 526 25 39 932,
zwana dalej „Organizatorem”.
3. Celem Akcji jest zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Polski
Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 168044 zwaną dalej
„Zamawiającym”.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
5. Akcja realizowana jest w okresie od 1października 2017 r. do 31 marca 2018 r. lub do
wyczerpania zapasów nagród.
6. Informacja o wyczerpaniu się nagród zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego
www.hortex.pl a data umieszczenia informacji zostanie uznana za dzień zakończenia
Akcji.
7. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Regulamin Akcji jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronach : www.hotex.pl ; www.jet.com.pl przez cały okres
trwania Akcji.
9. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Nadzoru, w skład której każdorazowo wejdą
dwie osoby reprezentujące Zamawiającego oraz przedstawiciel Organizatora.
Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
- sprawdzenie poprawności nadesłanych kodów (po EAN) zgodnie z założeniami
Akcji.,
- przeliczenie zebranych przez każdego z uczestników kodów (po EAN) zgodnie
z obowiązującym przelicznikiem i przygotowanym zestawieniem,
- zabezpieczenie zgodności przebiegu przyznawania nagród z regulaminem
Akcji,
- właściwe oznaczenie i zabezpieczenie zgłoszeń z danymi laureatów,

- podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik przyznania nagród.
10. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumienie art. 221 Kodeksu
cywilnego oraz dokonała w regulaminowym czasie czynności opisanych w dalszej części
niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, a także
pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji.
12. Przystąpić do Akcji może jedynie Uczestnik, który zaakceptuje Regulamin. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych
ujawnionych w związku z uczestnictwem w Akcji jest Polski Ogród Sp. z o.o. (ul.
Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa).
14. Dane osobowe zawarte w treści „Deklaracji uczestnictwa” będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji Akcji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane
innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych
osobowych. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji Akcji.
15. Podanie przez Uczestników składających reklamację danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże konieczne dla umożliwienia jej rozpatrzenia.
16. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr
4, poz. 27 ze zm.).
II. PRZEDMIOT AKCJI
1. Akcja polega na zbieraniu przez jej Uczestników kodów kreskowych (EAN) z opakowań
produktów mrożonkowych marki Hortex (dalej jako „Produkty”) produkowanych przez
Polski Ogród Sp. z o.o., które podlegają weryfikacji przez Zamawiającego i
Organizatora.
2. Akcja polega na zbieraniu kodów kreskowych (EAN) z opakowań Produktów.
3. W ramach Akcji premiowane jest zebranie przez Uczestników 10 kodów kreskowych
(EAN) wyciętych z opakowań Produktów oraz wysłanie ich Organizatorowi.
4. Szczegółowy wykaz Produktów objętych Akcją znajduje się w Załączniku nr 2.

III. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AKCJI

1. Zgłoszenia udziału w Akcji dokonuje się przez przesłanie Organizatorowi deklaracji
uczestnictwa wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i
akceptacją Regulaminu, które stanowią załącznik do Regulaminu, oraz odpowiednich
kodów kreskowych zgodnie z postanowieniami punktu II .
2. Wysyłka zgłoszenia, zawierającego wszystkie elementy wskazane w punkcie III.1
Regulaminu, powinna być dokonana listem poleconym za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej na adres:
JET Sp. z o.o.
ul. Usypiskowa 12
02-386 Warszawa
z dopiskiem „1000 książek Przepisy Matki Natury”
3. Zgłoszenia udziału w Akcji mogą nastąpić nie później niż do dnia zakończenia Akcji,
przy czym o zachowaniu terminu nadesłania zgłoszenia decyduje data stempla
pocztowego na nadaniu przesyłki.
IV. NAGRODY
1. Nagrodą związaną z udziałem w Akcji jest otrzymanie książki kucharskiej o wartości
19,01 zł brutto (dalej jako „Nagroda”).
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wykonanie przez Uczestnika działań określonych
w punkcie II.2 i II.3 Regulaminu oraz III. 1 Regulaminu.
3. Całkowita liczba Nagród przeznaczonych do wydania w ramach Akcji wynosi 1000
sztuk książek kucharskich.
4. Nagrody przyznawane są za pierwsze 1000 prawidłowo dokonanych zgłoszeń,
zgłoszenia ponad tę liczbę nie będą nagradzane, decyduje kolejność zgłoszeń według
wpływu zgłoszeń do Organizatora. Uczestnik może otrzymać więcej niż 1 Nagrodę,
lecz nie więcej niż ich całkowita liczba określona w punkcie III.3.

V. ROZLICZENIE NAGRÓD
1. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany przyznanej
Nagrody na jakąkolwiek inną nagrodę lub pieniądze.
2. Organizator dokonuje weryfikacji liczby nadesłanych kodów kreskowych (EAN).
3. Nagrody przyznawane są na podstawie zgłoszeń weryfikowanych przez Organizatora.
4. Nagrody przekazywane są Uczestnikowi przez Zamawiającego listem poleconym za
pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłanym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania
zgłoszenia.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać
bezpośrednio listem poleconym na adres:
JET Sp. z o.o.
ul. Usypiskowa 12
02-386 Warszawa
z dopiskiem „1000 książek Przepisy Matki Natury”, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora. Komisja, rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za
pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
4. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym. Po
wyczerpaniu

postępowania

reklamacyjnego

Uczestnikowi

przysługuje

prawo

do

dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w postępowaniu sądowym.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Rozliczenie wydania nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.

2.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i
udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

4.

Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów telefonicznych
z Uczestnikami Konkursu.

5.

Zamawiający upoważnia Jet Sp z o.o. do podejmowania wszelkich czynności
faktycznych, organizacyjnych bądź prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
..............................., dnia ……………… 2017 r.

Deklaracja uczestnictwa
Ja, niżej podpisana/y.................................................................................................,
, posiadająca/y numer PESEL : …………………………………………, dokonuję zgłoszenia uczestnictwa w
programie lojalnościowym pod nazwą „1000 książek Przepisy Matki Natury” (dalej jako „Akcja”),
organizowanym przez Jet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, 02-386 Warszawa.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Akcji i akceptuję jego treść, którego
załącznikiem jest niniejsza deklaracja uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Ogród Sp. z o.o. na
potrzeby Akcji, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 ze zm.) i stosownymi postanowieniami Regulaminu Akcji.
_______________________________
(podpis Uczestnika)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Skrót zasad Akcji:
1. Kup 10 sztuk dowolnych mrożonek Hortex
2. Wytnij kody kreskowe z 10 szt. Opakowań (EAN)
3. Do podpisanej Deklaracji dołącz:
- wycięte kody
- adres korespondencyjny na który ma zostać wysłana nagroda
4. Wyślij zgłoszenie (listem poleconym/ przesyłką kurierską) na adres:
JET Sp. z o.o.; ul. Usypiskowa 12; 02-386 Warszawa z dopiskiem:
„1000 książek Przepisy Matki Natury”
5. Czekaj na książkę!
Dane teleadresowe, na które ma zostać wysłana książka:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………
Adres: ul. …………………………………………………………………..
kod pocztowy …..-……; miasto: ……………………………………
Telefon kontaktowy (opcjonalnie): …………………………………..
Regulamin dostępny na stronie: www.jet.com.pl; www.hortex.pl

Załącznik nr 2

ASORTYMENT

Lp.

kod EAN

OWOCE
1

Czarna porzeczka

5900477014089

2

Jagody leśne

5900477014041

3

Jeżyny

5900477014034

4

Maliny

5900477013747

5

Mieszanka kompotowa

5900477014058

6

Owoce tropikalne

5900477014065

7

Mieszanka owocowa

5900477003083

8

Śliwki bez pestek

5900477000600

9

Truskawki bez szypułek

5900477000617

10

Wiśnie bez pestek

5900477000624

WARZYWA SOLO
1

Jarmuż

5900477014072

2

Bób zielony

5900477000631

3

Brokuły różyczki

5900477000648

4

Brukselka

5900477000655

5

Fasola szparagowa zielona cięta

5900477000679

6

Fasola szparagowa żółta cała

5900477000686

7

Groszek zielony

5900477000693

8

Kalafior różyczki

5900477000709

9

Marchewka kostka

5900477000716

10

Marchewka mini

5900477000723

11

Buraczki puree

5900477000662

12

Szpinak rozdrobniony

5900477000730

13

Szpinak liście

5900477003267

14

Szpinak liście w sosie śmietanowym

5900477003793

15

Dynia kostka

5900477010302

MIESZANKI WARZYWNE ; ZUPY
1

Bukiet jarzyn wiosenny

5900477000747

2

Bukiet warzyw kwiatowy

5900477000754

3

Mieszanka węgierska

5900477000785

4

Marchewka z groszkiem

5900477000761

5

Mieszanka chińska

5900477000778

6

Mieszanka meksykańska

5900477010241

7

Mieszanka włoska

5900477010227

8

Włoszczyzna paski

5900477000822

1

Barszcz ukraiński

5900477000914

2

Kapuśniak z kiszonej kapusty

5900477004400

3

Zupa jarzynowa

5900477000921

4

Zupa jesienno-zimowa

5900477000938

5

Zupa kalafiorowa z koperkiem

5900477000945

6

Zupa pieczarkowa

5900477000952

7

Zupa prezydencka

5900477000969

8

Zupa fasolowa

5900477000976

9

Zupa królewska

5900477001355

10

Zupa wiosenna 9-składnikowa

5900477000990

11

Zupa grzybowa

5900477001409

12

Zupa ogórkowa z koperkiem

5900477003137

13

Grochówka

5900477004417

WARZYWA NA PATELNIĘ
1

Warzywa na patelnię ze szpinakiem

5900477014027

2

Warzywa na patelnię

5900477000877

3

Warzywa na patelnię z ziołami i papryką

5900477000839

4

Warzywa na patelnię z bazylią i tymiankiem

5900477000846

5

Warzywa na patelnię z przyprawą włoską

5900477000853

6

Warzywa na patelnię z przyprawą orientalną

5900477000860

7

Warzywa na patelnię z koperkiem

5900477003632

8

Warzywa na patelnię z suszonymi pomidorami

5900477008231

9

Warzywa na patelnię z grzybami leśnymi

5900477009566

MAKARONY NA PATELNIĘ
1

Makaron na patelnię Gnocchi z sosem maślano-ziołowym

5900477014003

2

Makaron na patelnię z sosem Carbonara

5900477010975

3

Makaron na patelnię z sosem Bolognese

5900477010968

4

Makaron na patelnię z sosem Szpinakowym

5900477010999

5

Makaron na patelnię z sosem śmietanowo-ziołowym

5900477012795

