
REGULAMIN OTRZYMANIA                                                      
I KORZYSTANIA  Z VOUCHERÓW                                                              

W OŚRODKACH HOLIDAY PARK & RESORT. 

 

Regulamin (obowiązuje 08.04.2022-23.04.2022) 

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Programu   jest F.H.P. Janas sp. j. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 

11/1A, 31-110 Kraków, oddział ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, NIP: 

7351010921, REGON: 490604675, zwana w dalszej części Organizatorem. 

2.  Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 

3.  Regulamin stanowi podstawę Programu  i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

 

§2. Uczestnictwo w programie 

1. Uczestnikiem Programu  może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędącą osobą prawną posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca 

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, będąca klientem 

biznesowym F.H.P. Janas sp. j. 

2. Uczestnictwo w Programie  jest dobrowolne i nieodpłatne. Przystąpienie do programu 

jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

 

 

§ 3. Otrzymywanie voucherów 

1. Organizator rozpowszechnia  gazetkę promocyjną, w której jest określony czas trwania 

programu. 

2. Warunkiem otrzymania vouchera  jest zakup  wędlin promocyjnych Firmy Janas na kwotę 

minimum 5 tys. zł netto   w trakcie trwania  gazetki promocyjnej                     

(08.04.2022-23.04.2022). 

3. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi został przyznany voucher, w tym w 

ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została 

zwrócona przez Organizatora voucher za zakup takiego towaru zostanie anulowany. 

4.  Uczestnik Programu  w każdym momencie trwania Programu może sprawdzić wartość 

zrealizowanych już zakupów kontaktując się ze swoim opiekunem- Regionalnym 

Menadżerem Sprzedaży.                                                              



5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 

wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

6.  Szczegółowy Regulamin  korzystania z Voucherów firmowych w Ośrodkach Holiday 
Park & Resort znajduje się na stronie   internetowej: 
https://holidaypark.pl/media/regulations/pl/REGULAMIN_vouchery_firmowe_18.
09.2020.pdf 

7. Wartość voucherów otrzymanych przez klientów w ramach sprzedaży premiowej 

stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Zobowiązany do rozliczenia podatku jest Otrzymujący nagrodę. 

 
 

 

 

§  4. Odbiór voucherów 

1.  Uczestnik powinien zgłosić się po odbiór voucherów w siedzibie Organizatora. 

Nagrodę może również dostarczyć Uczestnikowi na żądanie Regionalny Menadżer 

Sprzedaży- opiekun Uczestnika.    

2. Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza podpisem w "Protokole przekazania 

voucherów". 

 

§ 5. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Programu  jest dostępny na stronie internetowej www.firmajanas.pl, oraz 

w siedzibie Organizatora. 

2.  Wszelkie informacje o Programie  zawarte w materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 

jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

4.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.    

5.  Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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