
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo 

NIP 592-19-81-337 Regon 192572115 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS0000034646 

Kapitał zakładowy 1.500.000 
 

 

1 
 

Regulamin programu lojalnościowego „ZŁOTE POLE” 

Kupuj w Elewatorze Jabłowo i ruszaj z nami po przygodę! 

1 Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem programu lojalnościowego „ZŁOTE POLE” (zwanym dalej programem) 

jest Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4; 

83-211 Jabłowo NIP 592-19-81-337 Regon 192572115 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS0000034646, zwanym dalej „Elewator 

Jabłowo”. 

1.2 Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego oraz prawa 

i obowiązki wszystkich jego uczestników. 

2 Warunki Uczestnictwa 

2.1 Program skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo 

rolne, których minimalna wartość towarów zakupionych w Elewatorze Jabłowo wyniesie 

100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto w okresie trwania programu.  

2.2 Okres, w którym należy dokonać zakupów: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.  

2.3 Przeniesienie punktów na innego uczestnika programu jest niemożliwe, za wyjątkiem 

członków najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa) na wniosek 

zainteresowanych Uczestników i za zgodą Elewatora Jabłowo.  

2.4 Warunkiem otrzymania nagrody za uczestnictwo w programie jest zapłata wszystkich 

wymagalnych należności na dzień 31.12.2019r. oraz ewentualnych odsetek za opóźnienia 

w zapłacie do 31.01.2020r.  

2.5 Każdy uczestnik jest zobowiązany czytelnie wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy 

w dowolnym czasie trwania programu. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest 

równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

2.6 Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik dobrowolnie udostępnia 

Organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Programie „Złote 

Pole” i udziela zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w 

celach operacyjnych i marketingowych oraz przekazywanie ich podmiotom 

współpracującym  z Organizatorem przy jego realizacji. Dane osobowe podlegają 
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ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926 z późn. zm.) 

3 Nagrody 

3.1 Uczestnikom Programu przysługują wyjazdy szkoleniowe wg następującej formuły: 

- jeżeli wartość obrotów netto w 2019r. wyniesie 400.000zł netto i więcej – wyjazd 

zagraniczny (samolot) lub, w opcji Elewatora Jabłowo, voucher turystyczny o wartości 

4.000zł brutto, 

- jeżeli wartość obrotów netto w 2019r. wyniesie 200.000zł – 399.999zł/t – autokarowy 

wyjazd szkoleniowy  

- jeżeli wartość obrotów netto w 2019r. wyniesie 100.000zł  lecz poniżej 200.000zł – 

krótki wyjazd szkoleniowy  

3.2 Terminy wyjazdów szkoleniowych zostaną ustalone przez Organizatora i podane do 

wiadomości Uczestników. 

3.3 Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy i nie są 

zbywalne.  

4 Zakończenie uczestnictwa w Programie 

4.1 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie. Rezygnacja 

musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.2 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą prawa do otrzymania 

nagrody. 

5 Postanowienia końcowe 

5.1 Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej: www.elewatorjablowo.pl oraz 

w siedzibie Organizatora. 

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w 

uzasadnionych przypadkach. 

5.3 Informacje dotyczące programu lojalnościowego będą przekazywane Uczestnikom drogą 

mailową lub telefoniczną na adres mailowy lub nr telefonu wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

http://www.elewatorjablowo.pl/
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5.4 W przypadku nieskorzystania przez Uczestników z praw wynikających z Programu w 

czasie jego trwania, Uczestnikom nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek innych 

roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

 

 

Jabłowo, 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


