Bydgoszcz, dn. 20.05.2020r.
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REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA LODOŻERCY”

Organizatorem programu „Karta Lodożercy” jest Pracownia Artystyczna Słodka Fanaberia s. c.
z siedzibą w Bydgoszczy (85-794), przy ul. Osiedlowej 10 B, NIP 554 293 05 25, zwana dalej
„Organizatorem”.
Program lojalnościowy „Karta Lodożercy” jest skierowany dla stałych Klientów naszych lodziarni
dokonujących zakupów w punktach sprzedaży Pracowni Artystycznej Słodka Fanaberia s. c. oraz
Przystanek Lody.
Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lodożercy”, jak również określa
prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje od chwili jego ogłoszenia
do odwołania.
Karta Lodożercy nie jest kartą płatniczą, kredytową, ani żadnym innym środkiem płatniczym.
Program polega na zbieraniu na specjalną kartę pieczątek (aktualny wzór karty obowiązujący w
roku 2020 znajduje się na końcu niniejszego regulaminu), które wydawane są do każdej kupionej
porcji loda, w myśl zasady: 1 porcja = 1 pieczątka. Porcja loda to 70 g dowolnego smaku
oferowanego w dniu realizacji gratisu.
Pieczątki są przystawiane na Kartę w momencie zakupu, na wyraźne życzenie Uczestnika. Nie ma
możliwości przystawienia pieczątki w późniejszym okresie, np. na podstawie paragonu. Klient
może odmówić otrzymania pieczątki.
Pieczątki zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę, ani inną formę gratyfikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej przedstawionej przez
Uczestnika w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie
zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w naszych
lodziarniach, są uszkodzone uniemożliwiając odczyt zawartych na niej danych itp.
Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje bezpłatnie Kartę Lodożercy
z zaznaczonymi miejscami na przybicie pieczątki.
Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne w roku, w którym obowiązuje dany wzór
karty oraz w roku następnym.
W sytuacji, gdy Karta rabatowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte
przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu. W momencie realizacji przysługującego rabatu karta
zostaje wymieniona na gratis i zostaje zatrzymana przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator umieści informacje o tym fakcie
w lodziarniach oraz na stronie internetowej.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu
„Karta Lodożercy”.
Wzór karty obowiązujący w roku 2020:
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We wszelkich kwestiach dotyczących funkcjonowania programu mogą się Państwo z nami
kontaktować na adres e-mail: biuro@slodkafanaberia.pl, telefonicznie pod numerem 577 310 229 lub
pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Artystyczna Słodka Fanaberia s. c., ul. Osiedlowa 10 B, 85796 Bydgoszcz.
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