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Regulamin Programu Lojalnościowego „WYMIEŃ SMAKI NA NAGRODY” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

z dnia  1maja 2017 r. 

  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Organizatorem programu lojalnościowego „WYMIEŃ SMAKI NA NAGRODY””, zwanego dalej 

„Programem”, jest Mind Progress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-140), ul. Tadeusza 

Zelenaya 20A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000419896, posiadająca numer NIP: 6912497789, REGON: 021863259 oraz 

kapitał zakładowy w kwocie 205.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Program jest sponsorowany i prowadzony na zlecenie Choice Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 

(59-220), ul. Złotoryjska 63, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000389707, posiadająca numer NIP: 6912485094, REGON: 021527283 oraz 

kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł, zwanej dalej „Choice”.  

3. Program ma charakter jawny i jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Program jest prowadzony we wszystkich punktach gastronomicznych Choice w 

Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Program odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa polskiego. 

6. Tekst Regulaminu jest dostępny w siedzibie Choice, punktach gastronomicznych Choice oraz w 

sieci Internet pod adresem URL: http://choice.pl/. 

7. Program stanowi przyrzeczenie publiczne Choice w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu 

cywilnego. 

  

§ 2 

UCZESTNICY 

  

1. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – 

może być osoba fizyczna, która: 

a) ukończyła 18 rok życia; 

b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; 

d) spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 4. 

3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele 

Organizatora, Choice oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu Programu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na 

potrzeby Programu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka 

oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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§ 3 

CZAS I WARUNKI PROGRAMU 

  

1. Program rozpoczyna się w dniu 01.05.2017 r. i trwa do dnia 03.09.2017 r. lub do wyczerpania 

Nagród, zgodnie z § ust. 2. Jednocześnie Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu 

trwania Programu. 

2. Program podzielony jest na dwutygodniowe okresy, w ciągu których Uczestnicy będą 

gromadzili pieczątki (dalej: „Etap Programu”) za zakup gałki określonego smaku lodów. 

Poszczególne Etapy Programu trwać będą: 

a) Pierwszy – od dnia 01.05.2017 r. do dnia 14.05.2017 r.; 

b) Drugi – od dnia 15.05.2017 r. do dnia 28.05.2017 r.; 

c) Trzeci – od dnia 29.05.2017 r. do dnia 11.06.2017 r.; 

d) Czwarty – od dnia 12.06.2017 r. do dnia 25.06.2017 r.; 

e) Piąty – od dnia 26.06.2017 r. do dnia 09.07.2017 r.; 

f) Szósty – od dnia 10.07.2017 r. do dnia 23.07.2017 r; 

g) Siódmy – od dnia 24.07.2017 r. do dnia 06.08.2017 r.; 

h) Ósmy – od dnia 07.08.2017 r. do dnia 20.08.2017 r.; 

i) Dziewiąty – od dnia 21.08.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. 

3. W każdym z Etapów Programu w punktach gastronomicznych Choice będą w ramach Programu 

oferowane określone dwa (2) nowe smaki lodów. Lista smaków lodów przewidzianych na 

każdy z Etapów Programu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Warunkami uczestnictwa w Programie są łącznie: 

a) posiadanie Karty lojalnościowej (dalej: „Karta”) – otrzymanej w punkcie gastronomicznym 

Choice przy pierwszym zakupie gałki lodów o smaku objętym Programem;   

b) oznaczenie Karty dziesięcioma (10) lub pięcioma (5) pieczątkami, zgodnie z ust. 8, 9 i 10 

poniżej;  

c) zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie go. 

5. Karta jest anonimowa i nie wymaga rejestracji. 

6. Karta zawiera 10 miejsc na pieczątki. 

7. W czasie trwania Programu jeden (1) Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną (1) Kartę pod 

warunkiem kolejnego zakupu gałki lodów o smaku objętym Programem. 

8. Uczestnik zdobywa pieczątki, o których mowa w ust. 4 lit. b zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) pieczątka jest przybijana na Karcie za zakup jednej (1) gałki lodów o nowym smaku 

objętym Programem w danym Etapie Programu, w tym za zakup, w związku z którym 

Karta została Uczestnikowi wydana; 

b) w każdym Etapie Programu Uczestnik może zdobyć jedną (1) pieczątkę za zakup gałki 

jednego (1) z dwóch (2) nowych smaków lodów objętych Programem; 

c) w każdym Etapie Programu Uczestnik może zdobyć maksymalnie dwie (2) pieczątki za 

zakup gałek lodów o nowych smakach objętych Programem w danym Etapie Programu, tj. 

po jednej (1) pieczątce za każdą z gałek lodów o innym smaku z dwóch (2) nowych 

smaków oferowanych w danym Etapie Programu.  

9. Każda ze zdobytych przez Uczestnika pieczątek jest przybijana na Karcie przez obsługę w 

punkcie gastronomicznym Choice wraz z opatrzeniem jej przez tą obsługę adnotacją odnoście 

smaku lodów, w związku z zakupem gałki którego pieczątka została przybita. 
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10. Na ilość przybitych w danym Etapie Programu pieczątek nie ma wpływu ilość zakupionych 

gałek lodów o jednym (1) nowym smaku objętym Programem, z zastrzeżeniem ust. 8 lit. b i c, 

ani zakup gałek lodów o innych niż objęte Programem smakach. 

11. Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami 

Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, 

określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Programie. 

12. Organizator zastrzega na rzecz Choice prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika 

w przypadku stwierdzenia przez obsługę punktu gastronomicznego Choice naruszenia przez 

tego Uczestnika postanowień Regulaminu.  

  

§ 4 

NAGRODY 

  

1. Nagrodami w Programie są: 

a) słoik z lodami oferowany w punktach gastronomicznych Choice o wartości 21,90 (słownie: 

dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy. (dalej: „Słoik”); 

b) dowolna kawa oferowana w punktach gastronomicznych Choice o wartości od 7,00 

(słownie: siedem złotych do 7,50 (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy (dalej: 

„Kawa”). 

2. Ilość Słoików przewidziana przez Choice w Programie wynosi sto (100) na dany lokal. 

3. Uczestnik, który zgromadzi określoną ilość pieczątek otrzyma odpowiednio: 

 

a) za zebrane dziesięć (10) pieczątek na jednej (1) Karcie – jeden (1) Słoik.  

b)   za zebrane pięć (5) pieczątek na jednej (1) Karcie – jedną (1) dowolną Kawę. 

 

 

1. W razie posiadania przez Uczestnika więcej niż jednej Karty z przybitymi pieczątkami, przybite 

pieczątki na różnych Kartach nie sumują się.  

2. Słoik lub dowolna Kawa, zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, zostaną wydane Uczestnikowi przez 

obsługę punktu gastronomicznego Choice, w którym Uczestnik przedstawi Kartę uprawniającą 

do odbioru Słoika lub dowolnej Kawy. 

3. Jednocześnie z wydaniem Uczestnikowi Słoika lub dowolnej Kawy obsługa punktu 

gastronomicznego Choice odbiera od Uczestnika Kartę przedstawioną przez niego celem 

odbioru Słoika lub dowolnej Kawy. Powyższe oznacza, że Karta ta nie może zostać ponownie 

wykorzystana przez Uczestnika celem odbioru kolejnego Słoika lub dowolnej Kawy bądź celem 

zbierania dalszych pieczątek. 

4. W czasie trwania Programu jeden (1) Uczestnik może odebrać maksymalnie dwa (2) Słoiki. 

5. Za wydany Słoik lub dowolną Kawę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może 

żądać wymiany wydanego Słoika lub dowolnej Kawy na inną rzecz. 

6. Słoik lub dowolną Kawę otrzymuje Uczestnik zgodnie z ust. 3, 4 i 5 powyżej, z tym 

zastrzeżeniem, że jeżeli przed odbiorem Słoika lub dowolnej Kawy nastąpiły okoliczności, o 

których mowa w § 3 ust. 12, Uczestnikowi nie przysługuje Nagroda.  

7. Nagrody, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostaną wydane Uczestnikowi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
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§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

  

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Programu oraz w ciągu 14 

dni od dnia jego zakończenia na adres Organizatora: Mind Progress Sp. z o.o. ul. Tadeusza 

Zelenaya 20A, 51-140 Wrocław. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu na 

adres Organizatora. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 

nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz 

przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 

reklamację. 

3. Reklamacje należy kierować wyłącznie pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na 

kopercie: Program lojalnościowy Choice „WYMIEŃ SMAKI NA NAGRODY!” REKLAMACJA. 

Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje złożone przez Uczestników będę rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Organizatora pisemnej reklamacji. 

5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu za pomocą listu 

poleconego wysłanego niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego 

Uczestnika jego danych określonych w ust. 2 powyżej, uniemożliwiające ustosunkowanie się do 

reklamacji. 

 

  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w czasie trwania 

Programu z jednodniowym wyprzedzeniem. Organizator ma obowiązek poinformowania o 

zmianach Uczestników Programu, w tym poprzez informację zamieszczoną  w sieci Internet pod 

adresem URL: http://choice.pl/. 

2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Programie. 

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu. 

 

 

Załączniki: 

1. Lista punktów gastronomicznych Choice w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Lista smaków lodów przewidzianych na każdy z Etapów Programu lojalnościowego „WYMIEŃ 

SMAKI NA NAGRODY 
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Załącznik 1 

Lista punktów gastronomicznych Choice w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

 

Lokal Choice, Galeria Piastów ul. NMP 9, 59-220 Legnica 

Lokal Choice, Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7, 58-500 Jelenia Góra 

Lokal Choice, Galeria Sky Tower, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław 

Lokal Choice, Galeria Świdnicka, ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica 

Lokal Choice, Galeria Brama Pomorza, ul. Podmiejska 2a, 89-620 Lipienice 

Lokal Choice, Galeria VIVO, ul. 14 Lutego 26, 64-920 Piła 
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Załącznik 2 

 

Lista smaków lodów przewidzianych na każdy z Etapów Programu lojalnościowego 

„WYMIEŃ SMAKI NA NAGRODY” 

 

 

 
LODY O SMAKU ZABAJONE 

 LODY O SMAKU BIAŁEJ KAWY 

LODY MIGDAŁOWE Z MORELĄ 

 LODY BANANOWE 

LODY KAWOWE Z WIŚNIĄ,  

LODY O SMAKU GORGONZOLA 

LODY O SMAKU MANGO 

LODY MALINOWE 

LODY O SMAKU HIBISKUSA Z POMARAŃCZĄ 

LODY KAWOWE 

LODY BANANOWE Z CYTRYNĄ 

LODY BEZOWE Z SALSĄ MAROKO 

LODY BANANOWE Z PORZECZKĄ 

LODY O SMAKU MLECZNEJ CZEKOLADY Z WIŚNIĄ 

LODY MIĘTOWE Z CZEKOLADĄ 

LODY WIŚNIOWE 
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