
Obowiązuje od 05.10.2015 r. do 23.10.2015 r.  
 

Regulamin Programu Rekomendacyjnego 
„Poleć Akademię i zgarnij koszulkę” 

 
 

§ 1 Postanowienia wstępne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady „Programu Rekomendacyjnego”, zwanego dalej 
„Programem”.  

2. Program przeznaczony jest dla Klientów Spółki PR9 - Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Stal 
Gorzów, którzy za jego pośrednictwem mogą rekomendować zajęcia prowadzone przez Klub 
Sportowy i otrzymywać koszulkę Akademii.  
 

§ 2 Definicje 
1. Organizator, zwany dalej Klubem Sportowym: Organizatorem jest PR9 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Sąd 
Rejonowy pod numerem KRS 0000340593, posiadający numer statystyczny Regon 301256420, 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7811844988.  

2. Program Rekomendacyjny: zwany również Programem, umożliwia rekomendowanie zajęć 
prowadzonych przez Klub Sportowy Akademię Piłkarską Stal Gorzów oraz otrzymywać nagrody w 
postaci koszulki za Skuteczne Rekomendacje.  

3. Zajęcia: zajęcia piłkarskie prowadzone przez Klub Sportowy, które Uczestnicy mogą 
rekomendować za pośrednictwem Programu Rekomendacyjnego.  

4. Formularz Zgłoszeniowy: Internetowy Formularz Zgłoszeniowy pozwalający na rozpoczęcie 
procesu rejestracji w zajęciach prowadzonych przez Klub Sportowy, wypełniany przez Odbiorcę 
Rekomendacji. Formularz Zgłoszeniowy zawiera numer AR identyfikujący danego Uczestnika, co 
pozwala na prawidłowe przyznanie koszulki. Tylko rejestracja zainicjowana przez Formularz 
Zgłoszeniowy będzie uwzględniana w Programie Rekomendacyjnym.  

5. Uczestnik: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, opiekun prawny dziecka uczestniczącego w 
zajęciach prowadzonych przez Klub Sportowy, która w okresie obowiązywania Programu ma 
podpisaną, aktywną umowę z Klubem Sportowym. Uczestnik, zwany również Rekomendującym, 
rekomenduje zajęcia za pośrednictwem Programu Rekomendacyjnego. Uczestnik nie może 
rekomendować zajęć w ramach działalności gospodarczej.  

6. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, której Uczestnik zarekomendował zajęcia poprzez 
Rekomendację i jednocześnie:  

a. jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat,  
b. jest opiekunem prawnym dziecka w wieku umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach,  

c. jest uprawniona do zawarcia umowy o rekomendowane zajęcia,  

d. dziecko, którego jest opiekunem prawnym nigdy wcześniej nie uczestniczyło w zajęciach 
prowadzonych przez Klub Sportowy na podstawie zawartej umowy o uczestnictwo w zajęciach, które 
są rekomendowane,  

e. wypełniła Formularz Rejestracyjny w okresie trwania promocji tj. od 05.10.2015r. do 23.10.2015r. 

7. Rekomendacja: Zarekomendowanie zajęć przez Uczestnika Odbiorcy Rekomendacji za 
pośrednictwem Programu Rekomendacyjnego. Rekomendacja nie może być wysyłana w ramach 
działalności gospodarczej.  

8. Skuteczna Rekomendacja: przesłanie Rekomendacji, po której Odbiorca Rekomendacji wypełni 
Formularz Rejestracyjny i podpisze umowę z Klubem Sportowym na uczestnictwo w zajęciach 
dziecka, którego opiekunem prawnym jest Odbiorca Rekomendacji w okresie trwania programu.  
9. Numer AR Uczestnika: indywidualny numer nadany przy podpisaniu umowy, który identyfikuje 
Uczestnika. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 



1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i spełniają łącznie poniższe 
warunki:  

a. są opiekunem prawnym dziecka, które uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Klub 
Sportowy,  

b. w okresie obowiązywania Programu mają podpisaną i aktywną umowę z Klubem Sportowym,  

c. będą rekomendowały Produkty Odbiorcom Rekomendacji, zgodnie z zasadami zawartymi w 
niniejszym Regulaminie.  
 

§ 4 Zasady Programu 
1. Program polega na przesyłaniu Rekomendacji przez Uczestników do Odbiorców Rekomendacji 
w celu Skutecznej Rekomendacji, za co będą przyznawane nagrody w postaci koszulki Akademii.  

2. Tylko Formularze Rejestracyjne na Stronie Klubu Sportowego będą zliczane w Programie i za 
Skuteczne Rekomendacje za ich pośrednictwem będą przyznawane Premie.  

3. Nagrodą za Skuteczną Rekomendację jest koszulka Akademii dla osoby, która dokonała 
polecenia. Po podpisaniu umowy z polecenia, zawodnik polecający otrzymuje koszulkę Akademii. 

4. W przypadku Skutecznej Rekomendacji większej liczby osób w danym miesiącu, nagrody w 
postaci koszulki nie sumują się. 

5. Aby koszulka była przyznana, Odbiorca Rekomendacji zobowiązany jest do przesłania informacji 
o poleceniu do koordynatora danej lokalizacji. W przypadku osób, które nie prześlą wiadomości, 
koszulka może zostać przyznana z opóźnieniem. W treści wiadomości proszę podać imię, nazwisko, 
lokalizację oraz numer AR osoby polecającej. 
 

§ 5 Czas trwania Programu 
1. Program trwa od 05.10.2015r. do 16.10.2015r. 

2. W Programie będą uwzględniane prawidłowo wypełnione i przesłane Formularze Rejestracyjne w 
okresie obowiązywania Programu na podstawie, których w czasie trwania Programu zostanie 
podpisana umowa z Odbiorcą Rekomendacji.  

3. Przyznanie koszulki zarówno osobie Polecającej jak i Odbiorcy Rekomendacji następuje po 
miesiącu, w którym nastąpiła Skuteczna Rekomendacja, nawet w przypadku kiedy zakończył się 
okres obowiązywania programu.  

4. Skuteczne Rekomendacje będą uwzględniane tylko w przypadku zawarcia umowy do dnia 
16.10.2015 r. (decyduje data otrzymania umowy przez Klub).  
 

§ 6 Prawa i obowiązki Klubu Sportowego 
1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z 
Uczestnikami, Klub Sportowy będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach 
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu Rekomendującego w sposób 
naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy 
obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na 
ich otrzymanie, Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, co 
do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie takich praktyk. W takiej sytuacji Uczestnik 
zostanie pozbawiony prawa do otrzymania koszulki, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe 
warunki opisane w niniejszym Regulaminie.  
 

§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 
1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do 
Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą 
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).  



2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i 
wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na 
przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany 
o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy 
(administratora danych) oraz do ich aktualizacji.  
3. Wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie (tzw. 
spamowanie) jest zabronione.  

4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo 
lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i zajęć prowadzonych przez Klub 
Sportowy.  

5. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie 
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie 
upoważnia Klub Sportowy do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę prawa do 
otrzymania koszulki, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym 
Regulaminie.  

6. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Klubu Sportowego o zmianie danych 
teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 
14 dni od ich nastąpienia.  
 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika i Odbiorcę Rekomendacji ustnie lub pisemnie, 
poprzez kontakt z pracownikiem Klubu Sportowego odpowiadającego za Program.  

2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w 
przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Klubu. Klient zostanie poinformowany o 
przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.  
 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu na stronie internetowej 
Klubu Sportowego.  

2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

3. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych 
poinformuje Uczestników 30 dni przed ich wprowadzeniem.  


