REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Pro4Pro
GRUNDFOS POMPY SP. Z O.O.
§1
[Program]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (zwanym
dalej: Programem).
2. Organizatorem Programu jest spółka GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul.
Klonowa 23, 62‐081 Przeźmierowo wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000029384 (zwana dalej: Organizatorem lub Grundfos).
3. Program obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Program trwa od 15 września 2011 r.
§2
[Zasady uczestnictwa]
1. Program adresowany jest do podmiotów zajmujących się działalnością zawodową z zakresu
projektowania oraz stosujących w ramach ww. działalności produkty spółki Grundfos Pompy sp. z o.o.
i którzy zarejestrowali się na platformie internetowej www.pompowo.pl/p4p zgodnie z zasadami
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie
projektowania lub przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie projektowania osobiście lub poprzez
osoby przez nie zatrudnione lub z nimi współpracujące. Przez zalogowanie się do programu Uczestnik
potwierdza posiadanie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu.
3. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są Pracownicy organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów współpracujących przy tworzeniu i obsłudze Programu.
§3
[Definicje]
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Uczestnik – osoba fizyczna, projektant, posiadający stosowne uprawnienia budowlane (w
szczególności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń),lub przedsiębiorca
świadczący usługi w zakresie projektowania przez w/w osoby przez niego zatrudnione lub z nim
współpracujące, posiadający autorskie prawa majątkowe do projektów, w których wykorzystano
produkty Grundfos i który zarejestrował się na platformie internetowej www.pompowo.pl/p4p do
uczestnictwa w Programie i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu;
b) Projekt – projekt do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Uczestnikowi, w którym
przewidziano zastosowanie produktów Grundfos, do realizacji przez Inwestora
c) Inwestor – podmiot, który dokona zakupu produktów Grundfos objętych niniejszym Programem;
d) Produkty – produkty Grundfos objęte niniejszym Programem, których wykaz znajduje się na
stronie
internetowej www.pompowo.pl/p4p i których wykorzystanie przez Uczestnika lub zakup przez
Inwestora premiowane jest punktami nagrodowymi;
e) Strona internetowa –strona www.pompowo.pl/p4p przeznaczona do rejestracji i obsługi
Programu;
f) Konto – indywidualne konto Uczestnika przeznaczone do obsługi Programu przez Uczestnika;
g) Formularz rejestracyjny – formularz służący do zarejestrowania się do uczestnictwa w Programie,
dostępny w formie elektronicznej na Stronie internetowej, zawierający dane wymagane do
przeprowadzenia procesu rejestracji oraz zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych dla celów
promocyjnych i marketingowych Organizatora i Grundfos;
h) Opiekun Projektanta (PSE)– inżynier Grundfos odpowiedzialny za weryfikację zgłoszonych
projektów, przypisywany indywidualnie dla każdego Uczestnika;

i) Opiekunowie Projektu – inżynierowie Grundfos z segmentów CBS, INDU, WU przypisani wg kodu
pocztowego inwestycji;
j) Opiekun Projektu Wskazany przez Projektanta – inżynier Grundfos wskazany przez Uczestnika jako
opiekun zgłoszonego projektu.
k) Zgłoszenie Projektu – opcja służąca do zgłoszenia Projektów przez Uczestników (przycisk „Zgłoś
projekt” na formularzu projektu);
l) Zgłoszenie Realizacji Projektu – opcja służąca do zgłoszenia realizacji Projektu (przycisk „Zgłoś
realizację” na formularzu projektu);
ł) Projekty Odrzucone – projekty zgłoszone niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
m) Punkty Nagrodowe – punkty przyznawane Uczestnikom Programu za dokonanie przez Uczestnika
Zgłoszenia Projektu po wcześniejszej weryfikacji zgłoszonego projektu przez Opiekuna Projektanta
(PSE) oraz po Zgłoszeniu Realizacji Projektu potwierdzonej przez Grundfos po zapłaceniu przez
Inwestora ceny za produkty;
n) Nagrody – każda korzyść rzeczowa, przyznawana Uczestnikowi za zgromadzone Punkty
Nagrodowe. Lista Nagród wraz z podaniem liczby Punktów Nagrodowych, jakie trzeba przeznaczyć na
ich nabycie, dostępna jest na Stronie internetowej.
§4
[Rejestracja]
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie Formularza
rejestracyjnego.
2. Uczestnik może przystąpić do Programu w każdym momencie jego trwania.
3. Formularz rejestracyjny obejmuje:
a) imię i nazwisko lub firmę Uczestnika;
b) dokładny adres do doręczeń, telefon kontaktowy, adres elektroniczny e‐mail, strona www (jeżeli
Uczestnik posiada taką stronę)
c) numer NIP, numer PESEL, datę urodzenia oraz wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego (dla
osób fizycznych), numer NIP, numer REGON oraz numer rejestracji we właściwym rejestrze (dla
przedsiębiorców),
d) formę prowadzenia działalności zawodowej ‐ działalność osobista, zatrudnienie w biurze
projektowym, indywidulana działalność gospodarcza, spółka cywilna osób fizycznych, spółka prawa
handlowego – wraz z dokładnym wskazaniem miejsca jej prowadzenia – dokładny adres, telefon
kontaktowy, adres elektroniczny e‐mail, strona www (jeżeli Uczestnik posiada taką stronę)
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji niniejszego
programu lojalnościowego oraz do innych celów promocyjnych i marketingowych Organizatora.
4. Formularz nie zawierający danych wymienionych w ustępie 3 uznaje się za nieprawidłowy i nie
zostanie on przyjęty przez Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych lub danych innej osoby.
6. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z utworzeniem Konta
Uczestnika, akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem do przestrzegania
jego postanowień w całości, a także potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki
uprawniające go do uczestnictwa w Programie.
§5
[Konto]
1. Konto Uczestnika służy jego identyfikacji przez Profil użytkownika, Zgłoszenia Projektu, Zgłoszenia
Realizacji Projektu, rejestracji Punktów Nagrodowych oraz zamawianiu Nagród.
2. Każde Konto posiada indywidualny login (adres e‐mail podany w Formularzu rejestracyjnym) i
hasło dostępu określone przez Uczestnika.
3. Każde Konto może posiadać wyłącznie jeden login.
4. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno Konto.
5. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, o których mowa w § 4 ust. 3, Uczestnik w ciągu 14 dni
powinien powiadomić o tym Organizatora poprzez dokonanie korekt w Profilu użytkownika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany.
7. Konto Uczestnika może być usunięte przez Organizatora w przypadku nie logowania się do Konta
przez Uczestnika w ciągu 2 lat od dokonania rejestracji.
§6
[Zgłoszenie Projektu]
1. Uczestnik zgłasza Projekt, w którym przewidziano zastosowanie produktów Grundfos poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w opcji „Nowy projekt” widocznej na Koncie
Uczestnika.
2. Zgłoszeniu podlegają wyłącznie Projekty, których termin realizacji jest późniejszy niż termin
Zgłoszenia Projektu w Programie. Przez termin realizacji rozumie się złożenie pierwszego zamówienia
obejmującego produkty ujęte w Projekcie. Projekty zgłaszane niezgodnie z niniejszym Regulaminem i
niepodlegające akceptacji, trafią do opcji „Odrzucone”, skąd mogą być sukcesywnie usuwane przez
Organizatora.
3. Zgłoszeniu podlegają wyłącznie Projekty, w których przewidziano zastosowanie produktów
Grundfos o wartości co najmniej 3.000 euro netto cen katalogowych.
4. Na jednym formularzu zgłoszeniowym należy dokonać zgłoszenia produktów Grundfos
wykorzystanych tylko w jednym Projekcie. Dopuszczalne jest przesłanie kilku formularzy
zgłoszeniowych, w celu zgłoszenia produktów wykorzystanych w jednym Projekcie.
5. Zgłaszając Projekt, Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu zgłoszeniowym pól
oznaczonych przez Organizatora jako wymagane. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do przekazania
kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie Projektu (tabela specyfikacji i strona tytułowa).
Przekazanie kopii następuje poprzez dodanie załącznika – plików zawierających scan wyżej
wymienionego dokumentu.
6. Po weryfikacji zgłoszonego Projektu przez Opiekuna Projektanta (PSE), przyznawane są
Uczestnikowi Punkty Nagrodowe zgodnie z przelicznikiem punktowym obowiązującym w dniu
Zgłoszenia Projektu; punkty będą widoczne na koncie następnego dnia.
7. Weryfikacja zgłoszonego Projektu polega na sprawdzeniu, czy zgłoszony przez Projektanta Projekt
dotyczy realnej inwestycji. Po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia, Opiekun Projektanta (PSE)
zmienia status projektu na „Zgłoszony – zweryfikowany”. Opiekun Projektanta może nie uznać
projektu dotyczącego inwestycji znajdującej się w znacznym stadium zaawansowania lub będącej na
ukończeniu.
8. W przypadkach, w których liczba zakupionych przez Inwestora produktów Grundfos w ramach
danego Projektu, będzie mniejsza od liczby produktów wskazanych w zgłoszonym Projekcie, liczba
przyznanych Punktów Nagrodowych za zgłoszenie projektu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
9. Lista zgłoszonych Projektów widoczna jest w zakładce „Menu/Projekty” widocznej na Koncie
Uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§7
[Prawa do projektu]
1. Zgłoszeniu podlegają wyłącznie Projekty, do których autorskie prawa majątkowe przysługują
Uczestnikowi.
2. Prawo do zgłoszenia Projektu, do którego prawa autorskie przysługują więcej niż jednemu
Uczestnikowi, przysługuje tylko jednemu z nich. Uczestnik, który zgłosił Projekt do niniejszego
Programu Lojalnościowego, ponosi odpowiedzialność za wyrażenie zgody przez współtwórcy/ów
Projektu na jego zgłoszenie.
3. Zgłoszenie Projektu przez Uczestnika równoważne jest z oświadczeniem, iż przysługują mu prawa
autorskie do zgłaszanego Projektu oraz, że ewentualni współtwórcy Projektu wyrazili zgodę na
zgłoszenie z konsekwencjami przewidzianymi w ust. 4.

4. Zgłoszenie Projektu przez Uczestnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2‐3, powoduje wyłączenie
możliwości zgłoszenia Projektu przez pozostałych jego współtwórców w ramach niniejszego Programu
Lojalnościowego.
§8
[Zgłoszenie Realizacji Projektu]
1. Uczestnik, Opiekun Projektanta (PSE), Opiekun Projektu Wskazany przez Projektanta lub
Opiekunowie Projektu dokonują Zgłoszenia Realizacji Projektu.
2. Zgłoszenie Realizacji Projektu następuje poprzez klikniecie pola „Zgłoś realizację” widocznego w
menu danego Projektu; projekt musi być w statusie „Zgłoszony – zweryfikowany”.
3. Punkty Nagrodowe za Zgłoszenie Realizacji Projektu przyznawane będą Uczestnikowi po
potwierdzeniu zapłaty za produkty Grundfos. Jeżeli w projekcie zostaną zaproponowane określone
urządzenia Grundfos a w toku jego realizacji zostaną zastosowane inne urządzenia Grundfos niż
zaproponowane w projekcie, wartość zastosowanych zamiennie urządzeń stanowi podstawę do
wypłaty prowizji.
4. Punkty Nagrodowe przyznane za Zgłoszenie Realizacji Projektu stanowią pięciokrotność liczby
Punktów Nagrodowych przyznanych za Zgłoszenie tego Projektu i przy uwzględnieniu postanowień §
6 ust. 8.
5. Lista zgłoszonych do Realizacji Projektów widoczna jest w zakładce „Menu/Projekty” widocznej na
Koncie Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Grundfos zastrzega sobie prawo edycji numerów katalogowych produktów, których użycie zostało
przewidziane przez Projektanta w zgłoszonym do realizacji Projekcie.
8. Uczestnik oświadcza, że przy uczestnictwie w niniejszym Programie nie będzie podejmował działań
mających na celu utrudnianie przetargu publicznego ani działań na szkodę podmiotu realizującego
taki przetarg.
§9
[Zasady gromadzenia Punktów Nagrodowych]
1. Od momentu przystąpienia do Programu Uczestnik zbiera Punkty Nagrodowe za Zgłoszenie
Projektu oraz za Zgłoszenie Realizacji Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik Programu może sprawdzić aktualne saldo Punktów Nagrodowych poprzez zalogowanie
się do Konta.
3. Organizator może przyznać Uczestnikowi Punkty Nagrodowe na zasadach innych niż określone
w niniejszym Regulaminie. Informacje o przyznaniu Punktów Nagrodowych na odrębnych zasadach
będą przesyłane przez Organizatora drogą mailową do Uczestnika.
4. Punkty Nagrodowe mogą być wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.
5. Punkty nie mogą być przekazywane z jednego Konta Uczestnika na inne.
6. W przypadku podejrzenia, że Punkty Nagrodowe przyznane zostały osobom nieuprawnionym do
ich zbierania, do momentu wyjaśnienia sprawy automatycznie wstrzymane jest wydanie Nagrody.
Organizatorowi przysługuje prawo czasowego zablokowania Konta.
7. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika Punktów Nagrodowych w ciągu dwóch lat licząc
od daty ich przyznania, Punkty te ulegają automatycznemu wykasowaniu po uprzednim
poinformowaniu Projektanta drogą elektroniczną co najmniej na 30 dni przed planowanym
wykasowaniem Punktów.
§ 10
[Wymiana Punktów na Nagrody]
1. Punkty Nagrodowe mogą być wymieniane na Nagrody wskazane w katalogu nagród widocznym na
Koncie Uczestnika w zakładce „Menu/Nagrody”.
2. Uczestnik może wymienić Punkty na Nagrodę, jeżeli uzbierał wystarczająca liczbę Punktów,
odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów, które trzeba uzyskać, aby zamówić daną Nagrodę oraz
jeżeli przyznano mu co najmniej raz Punkty Nagrodowe zgodnie z § 8 ust. 4.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Nagród i ich wartości punktowej w trakcie trwania
Programu. Wszelkie zmiany będę widoczne na Koncie Uczestnika w zakładce „Menu/Nagrody”.
4. W celu zamówienia Nagrody, Uczestnik musi w zakładce „Menu/Nagrody” kliknąć przycisk „Zamów”
umieszczone obok wybranej przez Uczestnika Nagrody. Uczestnik nie ma możliwości zmiany
zamówienia.
5. Po zamówieniu Nagrody przez Uczestnika saldo Punktów Nagrodowych zostanie zmniejszone o
liczbę Punktów przypisanych wybranej Nagrodzie.
6. Zamówiona Nagroda będzie dostarczona Uczestnikowi w ciągu 60 dni od dnia złożenia zamówienia
na adres wskazany w Profilu użytkownika za pomocą kuriera lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. W miarę możliwości Nagroda powinna być odebrana osobiście przez Uczestnika.
7. W przypadku, gdy nie jest możliwe doręczenie Nagrody pod adres wskazany w Profilu użytkownika,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia. W przypadku niemożliwości
realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do zamówionej
Nagrody.
8. Organizator uprawniony jest do wycofania lub czasowego wstrzymywania wysyłania Nagród
zamieszczonych w katalogu nagród bez podania przyczyny. W przypadku, gdy wycofanie lub czasowe
wstrzymywanie wysyłania Nagrody nastąpi po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę, Organizator
powiadomi Uczestnika o tym fakcie i zaproponuje inną dostępną na podstawie katalogu nagród
Nagrodę odpowiadająca właściwościom wybranej Nagrodzie albo zwrot Punktów za uprzednio
zamówioną Nagrodę.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi Nagrody nieprzewidzianej w
katalogu nagród. Postanowienia ust. 8 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
10. Organizator zastrzega, iż zdjęcia nagród widoczne w katalogu nagród są zdjęciami przykładowymi
i nie mogą stanowić podstawy do składania reklamacji.
11. Potwierdzenie odbioru nagrody równoznaczne jest ze zrzeczeniem się prawa do jej zwrotu
Organizatorowi.
12. Odpowiedzialność za wady fizyczne Nagród ponosi ich producent. Uczestnikowi nie przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi wobec Organizatora.
§ 11
[Opodatkowanie Nagród]
1. Wszystkie nagrody przyznane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 12
[Reklamacje]
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu (w szczególności – przyznawanie Punktów
Nagrodowych, wymiany Punktów na Nagrody), a także nieprawidłowości w terminowym
realizowaniu zamówień powinny być zgłaszane Organizatorowi.
2. Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
3. Reklamacje oraz nieprawidłowości w terminowym realizowaniu zamówień powinny być zgłaszane
drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie
„Program Lojalnościowy”.
4. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz dokładny opis wraz ze wskazaniem
przyczyny reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Decyzja
Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
§ 13
[Dane kontaktowe]
Uczestnik w kwestiach związanych z przebiegiem Programu może kontaktować się z Organizatorem
za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej: p4p@grundfos.com,
b) telefonu pod numerem : +4861 6501300, 0 801 01 10 20

§ 14
[Odpowiedzialność Organizatora]
1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z
przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z niewłaściwego działania systemu.
2. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu informatycznego systemu
zabezpieczeń Programu.
3. Organizator nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie danych w Formularzu rejestracyjnym oraz
za zmiany w Profilu użytkownika.
4. Organizator nie odpowiada za doręczenie i terminowość doręczenia zamówionych Nagród przez
pocztę lub kuriera, a także uszkodzenia przesyłki, w szczególności z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
§ 15
[Wykluczenie z Programu]
1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator jest uprawniony
do wykluczenia Uczestnika z Programu bez podania przyczyn. Wykluczenie powoduje utratę
wszystkich zebranych punktów, a także zamknięcie Konta Uczestnika. Uczestnik informowany jest o
wykluczeniu z Programu w drodze pisemnej na adres wskazany w Profilu Uczestnika.
§ 16
[Utrata loginu lub hasła]
1. W przypadku utraty loginu lub hasła Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się drogą
elektroniczną z Organizatorem w celu uzyskania nowego loginu lub hasła.
2. Kontaktując się z Organizatorem, Uczestnik zobowiązany jest do podania danych widniejących w
Profilu użytkownika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo telefonicznej weryfikacji danych, o których mowa w ustępie 2.
§ 17
[Dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji
Programu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innym celu, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. W zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Programu, Organizator może powierzyć przetwarzanie tych danych innemu
podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie.
2. Uczestnik dokonując czynności zgłoszenia do udziału w Programie wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników są
przetwarzane (w tym są zbierane) przez Organizatora w celu realizacji Programu, dla celów
marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych. Szczegóły dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Organizatora, w tym realizacja uprawnień osób fizycznych zostały określone
w Polityce prywatności Organizatora.
§ 18
[Postanowienia końcowe]
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie
bez podania przyczyny.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie przesłane na adres siedziby Organizatora. Skreślenie z Programu następuje w terminie
do 30 dni od daty otrzymania w/w pisemnego oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik
rezygnujący z udziału w Programie może przed skreśleniem z bazy danych wymienić posiadane
Punkty na Nagrody stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to saldo Punktów.
Po skreśleniu Uczestnika z bazy danych Uczestników Programu Punkty zgromadzone przez Uczestnika
zostaną anulowane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu bez podania przyczyn w każdym czasie
po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Stronie internetowej. Zamówienia Nagród

dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem.
Niewykorzystane Punkty Uczestnik może zamienić na Nagrody w terminie 60 dni od dnia zakończenia
Programu.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.
6. Regulamin ma moc wiążącą jedynie w zakresie realizacji Programu. Pozostałe materiały maja
jedynie charakter informacyjny.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

