
 

 

Regulamin programu lojalnościowego : "Biowski Pakiet" 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą „Biowski Pakiet ”.  

2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest: 

F.H. „MIGO” Mirosław Gołębiowski, Bogdańczowice,  46-233 Bąków, NIP 751-163-14-78 

3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Uczestnika w związku z 

jego udziałem w Programie oraz obowiązki Organizatora. 

4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod nazwą www.biowski.pl. 

§2. Podstawowe pojęcia 

 

1. Program - program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Biowski Pakiet” przez Organizatora, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

2. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na zasadach określonych w 

Regulaminie, która założyła konto w sklepie internetowym www.biowski.pl i zaakceptowała treść Regulaminu. 

3. Konto uczestnika - konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na serwisie Organizatora, w którym 

rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące naliczeniem kodów zgodnie z Regulaminem. 

4. Pula zakupowa - ogólny stan rozrachunków Uczestnika prowadzony w okresie trwania Programu wskazujący daty i 

stan kwotowy zamówień. 

5. Punkt - Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 10 złotych od wartości zrealizowanego zamówienia. 

§3. Warunki udziału w Programie 

 

1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklarowała chęć udziału w 

Programie oraz oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu. 

2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.biowski.pl Organizatora oraz będzie udostępniany 

na każde żądanie osoby zainteresowanej. 

3. Wszelkie dane i informacje podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane przez 

Organizatora jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

4. W formularzu rejestracyjnym Uczestnik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na ewidencjonowanie przez 



 

 

Organizatora informacji o ilości zgromadzonych przez Uczestnika wartości zamówień, a także na przetwarzanie jego 

danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie do celów związanych z realizacją Programu. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest F.H. „MIGO” Mirosław Gołębiowski. Uczestnik ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe Uczestnika podlegają 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 

t.j. ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002, Nr 

144, poz. 1204 ze zm.). 

6. Udział w Programie oznacza wyświetlanie wiadomości w panelu Użytkownika  o stanie punktów oraz przyznanych 

stałych zniżkach procentowych. 

 

§4. Otrzymywanie punktów i przyznawanie rabatów 

Uczestnikiem programu lojalnościowego  "Biowski Pakiet" staje się osoba, która jest zarejestrowana i dokonała 

zakupu w sklepie www.biowski.pl 

1. Od chwili zaakceptowania regulaminu Uczestnik otrzymuje punkty lojalnościowe z tytułu dokonanych zakupów w 

sklepie internetowym przyznanych przez Organizatora. Gromadzenie oraz naliczenie rabatów dokonuje się na 

indywidualnym Koncie Uczestnika. 

2. Uczestnik gromadzi punkty poprzez dokonywanie zakupów w internetowym sklepie Organizatora. Stały rabat 

przyznawany jest za każdorazowe przekroczenie ustalonej Puli punktów zgromadzonych za dokonane w Sklepie 

Organizatora zakupy. Rabat można wykorzystać przy kolejnych zakupach bez ograniczeń co do wartości zakupów, 

oraz co do rodzaju nabywanych towarów. 

3. Wykorzystanie przyznanego rabatu możliwe jest przy dokonywaniu kolejnych zakupów. Rabat Lojalnościowy 

pomniejsza kwotę do zapłaty o ustaloną wartość. 

4. Udzielone rabaty - inne przyznane kody rabatowe nie sumują się ze stałym rabatem. Automatycznie przydzielany 

jest najwyższy z możliwych proponowanych rabatów. W szczególności oznacza to, że przy jednych zakupach 

Uczestnik może wykorzystać tylko 1 rabat stały (z Pakietu Biowski ) lub indywidualny. 

 5. Przyznane punkty nie podlegają  wymianie na gotówkę ani nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej.  

6. Informację o ilości zgromadzonych punktów i ich statusie Uczestnik posiada na indywidualnym koncie klienta. 

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu kodów rabatowych na koncie klienta 

Uczestnik może zgłosić do Działu Obsługi Klienta Organizatora, którego dane kontaktowe podane są na stronie 



 

 

internetowej www.biowski.pl. 

8. Inne niż przewidziane programem aktualne kody rabatowe i rabaty lojalnościowe nie mogą być wykorzystywane 

łącznie. 

 

A. Zasady naliczania punktów 

• Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówienia. W chwili złożenia zamówienia klient 

automatycznie uzyskuje liczbę punktów obliczoną wg. następującego wzoru: 

X = wartość punktowa zamówienia, w którym 10 zł = 1 pkt (np. jeśli wartość zamówienia wynosi 145,7 zł = liczba 

punktów zdobytych w zamówieniu wynosi 14). Liczba X jest zaokrąglana do wartości całkowitych w dół. 

• Punkty są naliczane również od kosztu przesyłki zamówienia. 

• Punkty są reprezentowane jako liczby całkowite. 

 

B. Saldo punktów Klienta 

Saldo punktów Klienta to suma punktów uzyskanych podczas wszystkich zakupów. Punkty przeliczane są 

automatycznie na stałe rabaty. 

 Obowiązują następujące stałe rabaty po zgromadzeniu odpowiedniej puli punktów: 

 10 pkt = 0,5% rabatu na zamówienie 

 20 pkt = 1,0% rabatu na zamówienie 

 30 pkt = 1,5% rabatu na zamówienie 

 40 pkt = 2,0% rabatu na zamówienie 

  50 pkt = 2,5% rabatu na zamówienie 

  60 pkt = 3,0% rabatu na zamówienie 

 80 pkt = 4,0% rabatu na zamówienie 

 100 pkt = 5,0% rabatu na zamówienie 

  140 pkt = 6,0% rabatu na zamówienie 

 

• Wybrany rabat nie podlega dalszej modyfikacji - nie może być już być zmieniony dla danego zamówienia. 



 

 

• Saldo punktów może być zmienione przez administratorów systemu w przypadku anulowania zamówienia. 

• Każdy zarejestrowany i zalogowany Klient otrzymuje informacje o aktualnym stanie salda punktowego oraz 

możliwości stałych rabatów. 

• Punkty są przeliczane wyłącznie na stały rabat procentowy do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach. 

• Maksymalny rabat na zamówienie nie może przekroczyć 6 procent. 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Program Lojalnościowy „Biowski Pakiet” obowiązuje przez czas nieokreślony począwszy od dnia 15.06.2019 roku. 

O zakończeniu trwania Programu Organizator poinformuje Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej sklepu www.biowski.pl. 

2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach regulaminu będą informowani 

indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, 

nie któtszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że dla zniżek 

procentowych wygenerowanych przed wejściem w życie zmian, obowiązują dotychczasowe zasady.  

*Wartość rabatu i wysokość Puli zakupowej ważne od dnia 15.06.2019. 

Wysokość Puli zakupowej - 140 punktów, 1 punkt = 10 zł 

Wartość rabatu - 6% 


