
 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO JASKINIA 

ZDROWIA SPELEON „Zdrowie Punktuje” 

 
INFORMACJE PODSTAWOWE  

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w 

Programie lojalnościowym JASKINIA ZDROWIA SPELEON „Zdrowie Punktuje” (dalej zwany 

Programem).  

2. Wszelkie informacje o Programie, w tym postanowienia Regulaminu znajdują się na stronie 

internetowej: www.speleon.com.pl.  

 

DEFINICJE  

 

Organizator – oznacza Pana Krzysztofa Darnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą RECTUS POLAND Krzysztof Darnowski w Warszawie pod adresem: 04-333 Warszawa, ul. Serocka 

10/1, NIP 521-177-23-63, REGON 017172943.  

 

Program – Program lojalnościowy JASKINIA ZDROWIA SPELEON „Zdrowie Punktuje” organizowany 

przez Organizatora w Jaskini Zdrowia SPELEON w Warszawie przy ul. Serocka 10/1. 

 

Uczestnik – osoba fizyczna zamieszkująca terytorium RP, która ukończyła 18 lat.  

 

Partner- firma SMSAPI dysponujący serwisem do obsługi rejestracji Uczestników i działań 

marketingowych. 

 

Karta zgłoszeniowa – Interaktywna aplikacja SMSAPI, której podgląd stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, będąca potwierdzeniem zgłoszenia udziału Uczestnika w Programie, zawierającym w 

szczególności: imię i nazwisko* Uczestnika, adres e-mail*, numer telefonu*. Potwierdzony indywidualnie 

nadanym kodem identyfikacyjnym wysłanym SMS. 

 

Karnet uczestnictwa - zwany także PUNKTOZBIERACZEM, oznacza imienną kartę, oklejoną 

hologramem, która stanowi dowód uczestnictwa w Programie i umożliwiający zbieranie punktów.  

* Pola wymagane.  

 

ZASADY PROGRAMU  

 

1. Program będzie prowadzony w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia odwołania. O zakończeniu 

Programu, Uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub smsem na 3 miesiące przed 

zakończeniem Programu. 

2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik może w każdym momencie 

zrezygnować z Uczestnictwa w Programie wysyłając e-mail na adres: 

jaskiniazdrowia@gmail.com.  

3. Programem objęte są wszystkie usługi znajdujące się w ofercie Organizatora.  

 



 

 

 

 

 

 

4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny Karty 

zgłoszeniowej i potwierdzenie jej jednorazowym kodem SMS w siedzibie Organizatora.  

 

5. Wypełniając Kartę zgłoszeniową Uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje 

się je przestrzegać.  

6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych i 

innych danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku niepowiadomienia o zmianie 

danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania 

spowodowany niezaktualizowaniem danych.  

 

UCZESTNIK OŚWIADCZA, ŻE: 

  

1. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.  

 

2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu i w zakresie 

związanym z udziałem w Programie.  

 

3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu marketingu 

bezpośredniego usług i towarów Organizatora. 

 

4. wie, iż podane przez Uczestnika dane osobowe w celu i w zakresie związanym z udziałem w 

Programie są udostępniane dobrowolnie, jednakże ich udostępnienie jest konieczne do 

uczestnictwa w Programie. 

 

5. wie, iż przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również prawo do żądania ich usunięcia w każdej chwili. 

 

6. może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. 

 

 

 

KARNET UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  

 

1. Każdy Uczestnik, po spełnieniu warunków przewidzianych przez Organizatora otrzyma Karnet 

uczestnictwa.  

 

2. Wzór Karnetu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 

3. Karnet wydawany jest Uczestnikowi bezpłatnie i jest ważny nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy od daty jego wydania zamieszczonej na Karnecie.  

 

4. Karnet służy do zbierania punktów przez Uczestnika i umożliwia wymianę punktów na 

nagrody. Lista nagród Programu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 

 

 



 

 

 

 

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKÓW UCZESTNIKOWI  

 

1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie usług lub towarów z 

oferty Organizatora. 

 

2. Warunkiem przyznania punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojego Karnetu uczestnictwa 

Organizatorowi podczas dokonywania zakupu celem wstemplowania na Karnecie przyznanej 

podczas dokonanych zakupów ilości punktów.  

 

3. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika:  

✓  wejście do groty solnej/sauny, kinesiotaping, nordic walking - 1 punkt;  

✓  wybrany masaż 30 minut, tajski masaż stóp 45 minut – 2 punkty  

✓  wybrany masaż 60 minut, terapia manualna, tajski masaż jogiczny – 3 punkty  

 

4. Uczestnik otrzyma potwierdzenie ilości przyznanych punktów poprzez wstemplowanie punktów 

w Punktozbieraczu.  

 

5. Punkty zebrane na Karnecie Uczestnika mogą być zamieniane na nagrody w każdej chwili do 

czasu ważności Karnetu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany punktów na 

pieniądze.  

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez 

Uczestników.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników którzy posługują się 

nieprawdziwymi danymi osobowymi.  

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora 

danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora i partnera w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu.  

2. Uczestnicy programu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Dane osobowe dla celów realizacji Programu są podawane na zasadach dobrowolności, ale 

niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie.  

 

3. Na potrzeby przeprowadzenia Programu, Organizator zbiera następujące dane Uczestników 

Programu: imię*, nazwisko*, adres e-mail*, numer telefonu* (*pola wymagane).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników 

Programu w ciągu 14 dni od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji w formie 

pisemnej listem poleconym na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: 

jaskiniazdrowia@gmail.com.  

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.  

3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub 

pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika przy rejestracji w terminie 7 dni od 

daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.09.2017r. i jest opublikowany na stronie internetowej 

Organizatora www.speleon.com.pl.  

 

2. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na wskazany w Karcie 

zgłoszeniowej adres e-mail lub nr telefonu. Termin wejścia w życie takiej zmiany będzie podany 

w informacji o zmianie i nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika. 

Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

 

Załączniki:  

 

Załącznik nr 1 – wzór Karty Zgłoszeniowej SMSAPI 

 

Załącznik nr 2 – wzór Karnetu Uczestnictwa. PUNKTOZBIERACZ 

 

Załącznik nr 3 – lista nagród w Programie.  


