………………..……….…….……
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE PARTNERA PROGRAMU KULA KATO

…………………………………………………………. z siedzibą w ………………………. (miasto),
ul. …………………………….. (ulica i nr lokalu), …………….. (kod pocztowy) wpisaną do rejestru
przedsiębiorców

prowadzonego

….………....………….KRS

przez

Sąd

…….…………....……,

……………………...……....
NIP

…….………….……….,

pod
którą

reprezentuje………………….……………...……..

lub
……………………....……..…

prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

nazwą

……………………..……..………………………. z siedzibą w ……………………….. (miasto),
ul…………………………………………. (ulica i nr lokalu),………………….. (kod pocztowy),
wpisaną

do

Centralnej

Ewidencji

Działalności

Gospodarczej,

posiadającym

numer

NIP

….………..……….., REGON …………...….………….

akceptując poniższy regulamin, przystępuję na czas nieokreślony do programu Kula Kato i
zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad przypisanych Partnerowi,

………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej

REGULAMIN PROGRAMU KULA KATO
1) Podmiotem zarządzającym programem Kula Kato jest Pan Pikto Łukasz Jurkiewicz z siedzibą w Katowicach
(ul. Jana III Sobieskiego 8a/4); NIP 625-199-55-03 zwany dalej Pan Pikto.
2) Wszystkie ewentualne spory mogące powstać w wyniku uczestnictwa w programie Kula Kato rozstrzyga Pan
Pikto.
3) Program Kula Kato, zwany dalej Kula Kato jest oparty o ideę dobrowolnej sieci partnerskiej, której partnerzy i
uczestnicy bezpłatnie i wzajemnie rekomendują i nabywają swoje usługi i produkty.
4) Partnerem Kula Kato mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, które
dystrybuują i honorują bony Kula Kato.
5) Uczestnikiem Kula Kato jest osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu towaru lub usługi u Partnera
Kula Kato, współrozliczając płatność przy pomocy bonu Kula Kato.
6) Bon Kula Kato to oznaczony logotypem Kula Kato wydruk w kształcie koła o średnicy 25 mm.
7) Bon Kula Kato może mieć inny kształt i wymiar niż wymienione w punkcie powyższym, o czym partnerzy będą
informowani drogą elektroniczną.
8) Partner Kula Kato wyraża bezpłatną zgodę na:
a)

eksponowanie w swoim lokalu materiałów poligraficznych (np. naklejka, wobler, plakat, ulotka)
informujących o uczestnictwie w programie, dostarczonych przez Pana Pikto, przy czym materiały te
mogą zawierać informacje o charakterze promocyjno-reklamowym podmiotów trzecich, Partnerów
Kula Kato oraz Pana Pikto,

b) oznaczenie wybranego produktu/usługi informacją o rodzaju rabatu, wynikającego z uczestnictwa w
Kula Kato, przy czym rabat nie może być mniejszy niż 10% od ceny podstawowej za produkt/usługę ,
c)

udzielenie rabatu dla osoby fizycznej lub prawnej współrozliczającej płatność przy użyciu bonu Kula
Kato, przy czym rabat nie może być mniejszy niż 10% od ceny podstawowej za produkt/usługę,

d) wykorzystanie należących do Partnera oznaczeń słownych, graficznych i słowno-graficznych w
materiałach promujących Kula Kato (np. fanpejdż, strona www, materiały audiowizualne).
9) Partner Kula Kato zobowiązuje się do:
a)

aktywnego dystrybuowania i honorowania bonów Kula Kato,

b) poinformowania i ewentualnego przeszkolenia pracowników z zasad uczestnictwa w Kula Kato,
c)

nie roszczenia wobec Pan Pikto, Partnerów, Sponsorów i innych podmiotów trzecich partycypujących
w programie Kula Kato żadnych pretensji finansowych,

d) informowania Pan Pikto o sytuacjach uniemożliwiających dystrybucję oraz honorowanie bonów.
10) Partner i Pan Pikto mogą wycofać się z programu w każdym jego momencie, z zachowaniem pisemnego,
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.

data i podpis osoby upoważnionej

