
Regulamin programu lojalnościowego 

„karta KULE” 

 

Definicje 

Program - program lojalnościowy karta 

KULE, który jest organizowany przez 

właściciela marki KULE. 

Uczestnik - klient punktów 

gastronomicznych KULE dokonujący 

zakupu produktu lub usługi 

gastronomicznej.  

Strona internetowa - storna internetowa 

wykorzystywana przez organizatora do 

publikacji informacji związanych  

z programem lojalnościowym 

zarejestrowana pod  adresem 

www.robimyhalo.pl 

Media społecznościowe - portal 

społecznościowy facebook oraz platforma 

snapchat 

Organizator - właściciel marki KULE 

Karta - Karta KULE, którą uczestnik 

otrzymuje od organizatora programu w 

celu zbierania punktów. 

Produkt - napój sprzedawany przez 

organizatora. 

Postanowienia ogólne 

1. Program reguluje poniższy 

regulamin precyzujący prawa i obowiązki 

uczestników oraz organizatora programu. 

 

2. Program skierowany jest do osób 

posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

 

3. Program jest realizowany  

w punktach gastronomicznych KULE oraz 

przy użyciu strony internetowej i mediów 

społecznościowych. 

 

4. Rozpoczęcie programu ustalone 

jest na dzień 30 września 2016 r.  

 

5. Czas trwania programu 

lojalnościowego jest nieoznaczony. 

Zgodnie z art.  919  § 2  kodeksu 

cywilnego organizator zastrzega sobie 

prawo do zakończenia programu z jedno 

miesięcznym powiadomieniem. 

 

6. Powiadomienie o zakończeniu 

trwania programu zostanie ogłoszone  

w punktach gastronomicznych KULE 

 

7. Program lojalnościowy nie łączy się 

z innymi promocjami, konkursami oraz 

programami prowadzonymi przez 

organizatora. 

 

8. Punkty, karty oraz produkty 

promocyjne nie podlegają wymianie na 

ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy,  

a także nie mogą być przedmiotem obrotu 

handlowego 

 

9. W sprawach nieuregulowanych  

w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

 

10. Poprzez pobranie przez Uczestnika 

karty od obsługi punktu gastronomicznego 

Kule Uczestnik potwierdza, że zapoznał się 

i akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

uczestniczenie w programie. 



11. Posiadanie karty jest niezbędne do 

uczestniczenia w programie 

 

12. Portal społecznościowym facebook 

nie jest współorganizatorem programu 

lojalnościowego objętego tym 

regulaminem 

 

Zasady programu 

 

1. Uczestnik programu wykonujący 

zakup produktu lub usługi w punkcie 

gastronomicznym KULE zbiera punkty, 

które są oznaczane za pomocą pieczątki 

organizatora na karcie KULE.  

 

2. Wzór karty jest przedstawiony 

w załączniku.  

 

3. Za każdy zakupiony napój uczestnik 

otrzymuje jeden punkt. 

 

4. Organizator programu nie wyraża 

zgody na sumowanie zebranych punktów  

z odrębnych kart wydanych przez 

organizatora lub kart wydanych przez inne 

podmioty. 

 

5. Uczestnik programu na jednej 

karcie może zebrać maksymalnie 

piętnaście punktów. 

 

6. Po zebraniu czterech punktów 

uczestnikowi przysługuje prawo do 

otrzymania dodatkowego jednego punktu. 

Za wykonanie oznaczenia profilu 

społecznościowego IG RobimyHALO na 

profilu uczestnika. 

 

 

7. Po zebraniu dziesięciu punktów 

uczestnik programu może otrzymać 

jednorazowo dodatkową porcję dodatków 

do zakupionego napoju. 

 

8. Pracownik punktu 

gastronomicznego KULE ma prawo 

do oznaczenia na karcie uczestnika 

otrzymania przez niego dodatkowej porcji 

dodatków. 

 

9. Uczestnikowi za każde zebrane 

piętnaście punktów na jednej karcie 

przysługuje prawo do jednorazowego 

zakupu jednego dużego napoju za kwotę 

0.01 zł słownie jedne grosz. 

 

10. Obsługa punktu gastronomicznego 

KULE zatrzymuje kartę po zakupie przez 

Uczestnika napoju za 0,01 zł 



  

Wzór karty KULE oraz pieczątki 

 

 

 

 


