REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ HALVETIC
(z dn. 01.06.2022 r.)

§1
DEFINICJE
1. Organizator – CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie, przy ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103271, o kapitale zakładowym 84 900 000,00 zł (wpłaconym w
całości), posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8160001828.
2. Koordynator – spółka odpowiedzialna za realizację Programu na zlecenie Organizatora. Koordynatorem jest
spółka Interactive Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Winklera 14, 60-247 Poznań,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS
0000856646, o kapitale zakładowym 56 550,00 zł, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP
7792407346. Koordynator prowadzi na zlecenie Organizatora kompleksową obsługę Programu.
3. Akcja Promocyjna – Akcja promocyjna HALVETIC z dnia 01.06.2022, której warunki zostały opisane poniższym
Regulaminem.
4. Program – program lojalnościowy PARTNER Sarzyna, którego Organizatorem jest CIECH Sarzyna.
5. Uczestnik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca w ramach swojej profesjonalnej lub
gospodarczej działalności gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą roślin, zarejestrowane w odpowiednim
rejestrze lub ewidencji.
6. Regulamin – Regulamin Akcji Promocyjnej.
7. Regulamin Programu „PARTNER Sarzyna” – Regulamin Programu lojalnościowego PARTNER Sarzyna.
8. Produkty – następujące produkty marki HALVETIC przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych objęte
Akcją Promocyjną: HALVETIC 1L, HALVETIC 5 L, HALVETIC 10 L, HALVETIC 20 L, których Organizator jest
producentem.
9. Zakup – zakup Produktów przez Uczestnika, który zostanie udokumentowany Dokumentem Zakupu.
10. Nagroda – przelew środków pieniężnych na Konto Bankowe Uczestnika.
11. Przedstawiciel Handlowy – działająca w imieniu Organizatora osoba zajmująca się sprzedażą Produktów.
12. Serwis Internetowy – strona internetowa o adresie www.partnersarzyna.pl wraz z dalszymi jej podstronami,
przy pomocy których Koordynator i Organizator prowadzą Program.
13. Konto – indywidualne konto Uczestnika utworzone podczas rejestracji do Programu, do którego dostęp jest
zabezpieczony poprzez indywidualne hasło ustanowione przez Uczestnika.
14. Formularz – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Uczestnikowi załączenie Dokumentu
Zakupu oraz przekazanie przez Uczestnika do Organizatora informacji o: nr NIP sprzedawcy Produktów, nr
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Dokumentu Zakupu, Terminu Zakupu, ilości litrów zakupionych Produktów wskazanych w Dokumencie
Zakupu, a także na akceptację przez Uczestnika Regulaminu Akcji Promocyjnej.
15. Dokument Zakupu – wystawiona zgodnie z przepisami prawa faktura, korekta faktury, paragon fiskalny lub
korekta paragonu fiskalnego dokumentujące sprzedaż Produktów na rzecz Uczestnika.
16. Termin Zakupu – data Zakupu Produktów przez Uczestnika. Termin Zakupu stanowi data wskazana jako data
Sprzedaży na Dokumencie Zakupu wystawionego w związku z Zakupem Produktów.
17. Konto Bankowe – indywidualny numer konta bankowego należący do Uczestnika, na które nastąpi wypłata
nagrody.
18. System EDI – system teleinformatyczny służący wymianie pomiędzy Autoryzowanym Dystrybutorem
a Organizatorem informacji na temat transakcji odsprzedaży Produktów przez Autoryzowanego Dystrybutora.
19. Data Otrzymania Dokumentów – oznacza dzień, w którym uznawane za przekazane są Dokumenty Zakupu
dotyczące danej transakcji Zakupu.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna jest prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Celem Akcji Promocyjnej jest zwiększenie sprzedaży Produktów.
3. Akcja Promocyjna trwa od 1 czerwca 2022 r. do 21 sierpnia 2022 r.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
5. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Nagrodą w Akcji Promocyjnej będzie przelew pieniężny na Konto Bankowe wypłacany Uczestnikowi, który w
okresie trwania Akcji Promocyjnej zakupi Produkty oraz spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie,
w szczególności warunki § 4 ust. 1 Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej jest dokumentem, zawierających informacje o sposobie i warunkach
uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oraz o sposobie przyznawania Nagrody. W sprawach w nim
nieuregulowanych zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu „PARTNER Sarzyna”.

§3
UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących
w ramach swojej profesjonalnej lub gospodarczej działalności gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą roślin,
zarejestrowane w odpowiednim rejestrze lub ewidencji (dalej: „Uczestników”), które zakupią Produkt , i które
spełnią wymagania opisane w niniejszym Regulaminie.
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2. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej niezbędne jest jednoczesne uczestnictwo w Programie „PARTNER
Sarzyna”.
3. Celem udziału w Akcji Promocyjnej, poza spełnieniem pozostałych wymogów niniejszego Regulaminu,
Uczestnicy Programu „PARTNER Sarzyna” winni w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022
r. zgłosić się do Akcji Promocyjnej poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na Koncie Uczestnika w
Serwisie Internetowym zgodnie ze stanem rzeczywistym i przesłanie go Koordynatorowi wraz z
zaimportowaniem czytelnego skanu Dokumentu Zakupu i zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu
Akcji Promocyjnej.
4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być:
a. pracownicy podmiotów należących do Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów
zaangażowanych w obsługę Programu, a także ich pracownicy i członkowie rodziny tych osób. Za
członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
oraz małżonków,
b. przedsiębiorcy, którzy podpisali z Organizatorem umowę dystrybucyjną.

§4
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnik uzyska prawo do Nagrody w postaci przelewu na konto (według zasad określonych w § 4 ust. 2
niniejszego Regulaminu) pod warunkiem łącznego spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, w
szczególności następujących wymogów:
a. zarejestrowania się do Programu na stronie www.partnersarzyna.pl w przypadku braku uczestnictwa
w Programie lub
b. zalogowania się na konto Uczestnika na stronie www.partnersarzyna.pl,
c. uzupełnienia numeru Konta Bankowego na Koncie Uczestnika w Serwisie Internetowym,
d. dokonania Zakupu Produktów w Terminie Zakupu czyli w okresie od 01.06.2022 r. do 21.08.2022 r.,
e. udokumentowania powyższych Zakupów Produktów do dnia 31.08.2022 r. za pośrednictwem
Formularza w Serwisie Internetowym. W takim przypadku Datą Otrzymania Dokumentów będzie data
zaimportowania dokumentów do Serwisu Internetowego.
2. Wysokość Nagrody pieniężnej w postaci przelewu na konto bankowe Uczestnika zależy od ilości jednorazowo
zakupionych Produktów w przeliczeniu: za każde zakupione pełne 10 litrów Produktu (jednak nie mniej niż
minimalna ilość wynosząca łącznie 50 litrów Produktów), Uczestnik otrzyma Nagrodę w postaci przelewu na
Konto Bankowe w kwocie 30 zł, z tym jednak zastrzeżeniem, że Uczestnik może otrzymać w niniejszej Akcji
Promocyjnej tylko 1 (jedną) Nagrodę, której maksymalna wartość wynosi 900 złotych.
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności warunków o których mowa
w § 4 ust. 1 powyżej nie uzyskają w niniejszej Akcji Promocyjnej Nagrody w postaci przelewu na Konto
Bankowe.
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4. W ramach niniejszej Akcji promocyjnej jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden Dokument Zakupu.
5. Dokument Zakupu powinien zawierać wyszczególnione pozycje z Produktami.
6. Uczestnik, który dokumentuje Zakup poprzez System EDI nie bierze udziału w Akcji Promocyjnej w sposób
automatyczny. Uczestnicy, którzy dokonują Zakupu poprzez System EDI są zobowiązani do wypełnienia
odpowiedniego Formularza znajdującego się na Koncie w Serwisie Internetowym.
7. Minimalna ilość zakupionych Produktów na jednym Dokumencie Zakupu uprawniająca do otrzymania Nagrody
wynosi 50 litrów. W ramach niniejszej Akcji Promocyjnej Nagrody będą naliczane wyłącznie do maksymalnego
limitu 300 litrów zakupionych Produktów.
8. Maksymalna wartość Nagrody w postaci przelewu środków na konto bankowe Uczestnika wynosi 900 zł.
9. Akcja promocyjna Promocji HALVETIC nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ogłoszonymi przez
Organizatora.
§5
SPOSÓB INFORMOWANIA O PROGRAMIE
1. Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w
Serwisie Internetowym. Na prośbę Uczestnika Organizator udostępni Uczestnikowi lub Osobie Upoważnionej
treść regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznie (za pośrednictwem poczty e-mail).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikowi informacji związanych z uczestnictwem w Akcji
Promocyjnej, takich jak: zmiany w Regulaminie, informacje dotyczące wysokości kwoty zwrotu, informacje o
przebiegu Akcji Promocyjnej, w jednej z następujących form:
a. informacji w Serwisie Internetowym; lub
b. pisma przesłanego pocztą lub przekazanego przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora; lub
c. wiadomości e-mail lub SMS na adres elektroniczny podany w procesie rejestracji lub na Koncie
Uczestnika w Serwisie Internetowym.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin PARTNER Sarzyna są dostępne na stronie www.partnersarzyna.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji Promocyjnej w czasie jej trwania w celu
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji Promocyjnej, zapobiegania nadużyciom, usunięcia
niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z
tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany Regulaminu
będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany Regulaminu będą wprowadzane na zasadach analogicznych do
zmian Regulaminu Programu PARTNER Sarzyna i będą publikowane na stronie www.partnersarzyna.pl.
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3. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Akcji
Promocyjnej mogą być składane przez Uczestników niezwłocznie od daty stwierdzenia nieprawidłowości, a w
szczególności nieprawidłowości dotyczących wypłaconych środków pieniężnych, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacja powinna być przesłana na adres
Organizatora (ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna) w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać imię
i nazwisko Uczestnika, numer telefonu komórkowego, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani
zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po
rozpatrzeniu reklamacji.
5. W przypadku Uczestników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, a także w przypadku tych Uczestników będących osobami fizycznymi, którzy z uwagi na
formę swoich rozliczeń podatkowych rozliczają swoje przychody z Programu w ramach przychodów ze swojej
działalności gospodarczej lub profesjonalnej – uzyskana przez nich wartość Nagród stanowi przychód z
działalności gospodarczej lub profesjonalnej, z którego dochód Uczestnik winien opodatkować zgodnie ze
stosowanymi przepisami prawa. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym Urzędem Skarbowym ciąży na
Uczestniku.
6. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Akcją Promocyjną
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Rzeszowa.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Programu „PARTNER Sarzyna”
zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego.
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