Aneks nr 1
z dnia 28 czerwca 2016 roku do Regulaminu Programu Partnerskiego „Elektroklub”
§ 1.
W Regulaminie Programu Partnerskiego „Elektroklub”, zwanego dalej „Regulaminem",
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 dodaje się definicję:
„Karta – karta przedpłacona VISA Electron lub Mastercard wydawana Uczestnikom Programu na
ich życzenie, bezpłatnie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na której
gromadzone są środki pieniężne związane z Programem. Wydawcą Karty jest bank wybrany przez
Organizatora. Karta umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych na terenie Polski w
punktach usługowo-handlowych, transakcji gotówkowych oraz transakcji internetowych. Termin
ważności Karty wskazany jest na Karcie. Szczegółowe zasady korzystania z Karty, przesyłane są
Uczestnikowi wraz z Kartą.

2) W § 3 ust 8 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
„8. W przypadku zmiany danych podczas trwania Programu Uczestnik zobowiązany jest do
aktualizacji danych przez Stronę Internetową Programu albo w formie pisemnej poprzez
przesłanie

stosownej

informacji

pod

adres

Organizatora

lub

na

adres

e-mail:

kontakt@elektroklub.pl Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku zmiany danych
obciążają Uczestnika.”
3) W § 4 ust 7 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Uczestnik w okresie trwania Programu może zażądać wymiany posiadanych Punktów (całości
lub określonej części) na Nagrody rzeczowe lub pieniężne, z zastrzeżeniem jednak, iż saldo
Punktów na Koncie Uczestnika nie może mieć wartości ułamkowej lub ujemnej.”
4) W § 4 ust 14 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
„14. Nagrody w Programie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na
nagrody innego rodzaju z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może zdecydować o zamianie uzyskanych
punktów na nagrodę pieniężną, przekazywaną za pośrednictwem Karty, o której mowa w par 2.
Karta jest przesyłana Uczestnikowi listem zwykłym priorytetowym na adres korespondencyjny
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podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia w terminie 14 dni od złożenia zamówienia
jej wydania przez Uczestnika za pomocą strony www Programu.”

5)

W § 4 dodaje się nowy ust. 15 i 16 w poniższym brzmieniu:
„15. Określona kwota pieniędzy, stanowiąca nagrodę pieniężną, przelewana jest na żądanie
Uczestnika, złożone ze pośrednictwem strony www Programu, na Kartę zgodnie wg zasady, że 1
Punkt na Koncie podlegać będzie przeliczeniu na 10 gr (słownie: dziesięć groszy). Przelewy są
dokonywane przez Organizatora dwa razy w tygodniu (we wtorek i piątek lub w kolejny dzień
roboczy, jeżeli środa lub piątek będzie dniem ustawowo wolnym od pracy), pod warunkiem że
żądanie wymiany Punktów na nagrodę pieniężną zostało złożone odpowiednio do godz. 23.59 w
niedzielę i do godz. 23.59 w środę; w przypadku złożenia żądania po tej chwili przelew nastąpi w
kolejnym terminie.”
„16. Za bezskuteczne uznaje się żądanie wymiany Punktów na nagrodę pieniężną, jeżeliby kwota
pieniędzy uzyskana w następstwie przeliczenia Punktów była niższa niż 10 złotych.”
6) W § 5 ust. 3a i 3c zostają zmienione i otrzymują następujące brzmienie:

„3a. Poziom uczestnictwa 2 („Początkujący”), do którego przypisani są Uczestnicy
zarejestrowani, którzy zgromadzili nie więcej niż 5 999 Punktów oraz wykonali co najmniej 2 szkolenia
spośród szkoleń elektronicznych dostępnych na www Programu – w ramach którego Uczestnik
posiada pełen dostęp do treści Strony Internetowej Programu;”
„3c. Poziom uczestnictwa 4 („Ekspert”), do którego przypisani są Uczestnicy zarejestrowani,
którzy zgromadzili powyżej 20 000 Punktów oraz wykonali co najmniej 4 szkolenia spośród szkoleń
elektronicznych dostępnych na www Programu – w ramach którego Uczestnik posiada pełen dostęp
do treści Strony Internetowej Programu, może korzystać z dodatkowych funkcjonalności Strony
Internetowej Programu oferowanych Uczestnikom na tym Poziomie uczestnictwa, a także może
korzystać z bezpłatnych szkoleń i spotkań integracyjnych organizowanych przez Organizatora lub
Partnerów.”
§2
1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian
§3
1. Treść niniejszego Aneksu zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Programu. Dodatkowo
każdy Uczestnik otrzyma informację o publikacji niniejszego Aneksu poprzez wiadomość tekstową
SMS
2. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od daty opublikowania na Stronie
Internetowej Programu.
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3. Uczestnik, w terminie 30 dni, licząc od dnia publikacji Aneksu na Stronie Internetowej Programu,
może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przysłać pisemne oświadczenie o
rezygnacji na adres Organizatora.
ORGANIZATOR
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