REGULAMINKLUBUHODOWCÓWPSÓWPOKUSA

I.Postanowieniaogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania
oraz nabywania i utraty członkostwa w Klubie Hodowców POKUSA (zwanego dalej:
„Klubem”).
2. Klub Hodowców POKUSA jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów
rasowych, którzy żywią swoje zwierzęta produktami POKUSA.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej i został powołany jako organizacja wspierająca
rozwój kynologii i felinologii oraz działa na zasadach dobrowolnego zrzeszenia
hodowców.
4. Organizatorem Klubu Hodowców POKUSA jest NIKOS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Wieliczce, Sygneczów 1,  kod pocztowy
32-020, NIP  602 009 47 28, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bogusława
Kochańczyka, zwanego dalej “Organizatorem”
5. Koordynatorem programu Klubu Hodowców Pokusa od dnia 1.02.2017 jest Karolina
Płókarz oraz Paulina Marzec
II.Zasady
nabywaniaczłonkostwawKlubie
1. Członkostwo w Klubie Hodowców POKUSA jest bezpłatne.
2. Członkiem Klubu Hodowców POKUSA może zostać każdy hodowca psów rasowych,
który jest członkiem organizacji kynologicznej takich jak: Związek Kynologiczny w
Polsce (ZKwP), Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI), posiada
zarejestrowany przydomek hodowlany oraz prowadzi hodowlę zwierząt rasowych
zgodnie z przepisami organizacji kynologicznej do jakiej należy.
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest przesłanie na adres e-mail Organizatora
hodowcy@pokusa.org dokumentów:
a. Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem
b. Czytelny skan lub zdjęcie rejestracji przydomka hodowlanego
4. Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji danych Organizator zatwierdza przystąpienie
do Klubu Hodowców POKUSA poprzez podpisanie formularza przez osobę
reprezentującą lub koordynatora Klubu lub przesłanie wiadomości zwrotnej
potwierdzającej przyjęcie do Klubu.
5. Przedstawienie w zgłoszeniu niepełnych lub nieprawdziwych danych, niespełnienie
jednego z warunków, uczestnictwo w innej organizacji kynologicznej niż: Związek
Kynologiczny w Polsce (ZKwP), Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) oraz
nieprzesłanie dokumentów potwierdzających nadanie przydomku, może skutkować
odmową przyjęcia kandydata do Klubu.
6. Regulamin Klubu Hodowców POKUSA nie wymaga rezygnacji z członkostwa w
innym Klubie Hodowców. Nie dotyczy marek, które oferują produkty o podobnym lub
takim samym profilu (dodatki żywieniowe, suplementy diety)  jak profil marki Pokusa.

III.PrawaiobowiązkiczłonkówKlubu
1.  Każdy z członków Klubu Hodowców POKUSA zobowiązany jest do:
a. Stosowania w procesie hodowli objętej programem klubu POKUSA produktów
marki POKUSA.
b. Rekomendowania produktów marki POKUSA innym hodowcom zwierząt rasowych
oraz nowym właścicielom szczeniąt zakupionym w hodowli przynależnej do klubu.
c.Udzielania nabywcom szczeniąt niezbędnych informacji o właściwościach
produktów marki POKUSA oraz bezpłatnego wydania  każdemu z nabywców
szczeniąt/kociąt kompletnych wyprawek otrzymanych uprzednio od Organizatora
Klubu.
d. Niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o wszelkich zmianach przekazanych
wcześniej w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności o zmianie adresu dostawy
produktów POKUSA, zmianie adresu korespondencyjnego, zmianie numeru telefonu
kontaktowego czy adresu e-mail
e. Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
f. Polubienia profilu Pokusa na Facebook-u
g. Zamieszczenia na swojej stronie internetowej lub/i profilu Facebook, jeśli takowe
posiada, banera przesłanego przez Organizatora wraz z treścią:  W
 naszejHodowli
stosujemynajwyższejjakościsuplementyPOKUSA.
2. Członek Klubu Hodowców POKUSA oświadcza, że posiada profesjonalną wiedzę i
doświadczenie niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w Klubie. Hodowca
oświadcza, że:
- hodowla, którą prowadzi jest legalna,
- nie pogwałca w najmniejszym nawet stopniu praw zwierząt,
- wszystkie zwierzęta traktowane są w sposób humanitarny,
- zachowany jest dobrostan zwierząt,
- zapewnione jest im bezpieczeństwo,
- suka (przed i po oszczenieniu) i szczenięta (do chwili przekazania ich nowym
właścicielom) znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną,
- warunki sanitarne w obrębie jego hodowli są zgodne z normami krajowymi i
europejskimi i nie pogwałcają praw zwierząt do dobrostanu.
IVPrawaiobowiązkiOrganizatora
1. Organizator jest zobowiązany do
a. Przekazywania wyprawek dla miotu o ile ten jest zgłoszony w prawidłowy sposób
opisany w p. V.
b. Udzielania hodowcom nieodpłatnych porad dotyczących stosowania produktów
marki POKUSA
c. Informowania członków Klubu o aktualnie obowiązujących promocjach handlowych
poprzez wiadomość email, SMS oraz telefonicznie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. Zmian treści niniejszego Regulaminu, bez konsultowania zmian z członkami Klubu
oraz bez konieczności informowania o zmianach w Regulaminie. Zmiany w
Regulaminie wchodzą w życie w przeciągu 1 dnia roboczego od wprowadzenia

zmian.
b. Zmian promocji czy cenników zakupu produktów POKUSA, bez konsultowania
zmian z członkami Klubu oraz bez konieczności informowania o zmianach. Zmiany w
Regulaminie wchodzą w życie w przeciągu 1 dnia roboczego od wprowadzenia
zmian.
c. Odmowy przekazania członkowi Klubu wyprawki dla szczeniąt lub kociąt, w
przypadku uznania przez Organizatora, że członek Klubu dokonał wyjątkowo
późnego zgłoszenia miotu lub nie wydał wyprawek należnych w poprzednim miocie.
d. Samodzielnego decydowania o przyjęciu lub odmowie przyjęcia hodowcy do
Klubu, a także wykluczeniu z Klubu Hodowców Pokusa.
V.Korzyściwynikającezczłonkostwa
WYPRAWKI
1. Warunkiem odbioru wyprawek jest Członkostwo w Klubie Hodowców Pokusa przez
co najmniej 2 miesiące przed terminem zgłoszenia.
2. Hodowca jest uprawniony do odebrania bezpłatnych wyprawek dla szczeniąt
urodzonych w hodowli. Warunkiem otrzymania wyprawek jest wypełnienie
e-formularza dostępnego na stronie internetowej: [http://pokusa.org/zgloszeniemiotu/]
do 28 dni od dnia urodzenia się miotu. Miot zgłoszony po tym terminie nie otrzyma
wyprawki. Hodowca może odebrać wyprawki dla maksymalnie trzech miotów rocznie;
kolejne mioty nie otrzymają wyprawek.
3. Wysyłka wyprawek następuje po przesłaniu na maila hodowcy@pokusa.org skanu
lub zdjęcia protokołu przeglądu miotu. Hodowca zobowiązany jest do przesłania
protokołu przeglądu miotu niezwłocznie po otrzymaniu go, z uwzględnieniem 3
dniowego terminu realizacji wysyłki wyprawek.
4. Dopuszcza się wydanie wyprawek przed przesłaniem protokołu przeglądu miotu, z
warunkiem późniejszego dosłania dokumentu. W przypadku braku przesłania
protokołu przeglądu miotu, Koordynator Klubu hodowców Pokusa może odmówić
wydania wyprawek dla kolejnych miotów.
5. Zawyprawkęrozumiesięjedenzproduktówdowyborudlajednego
szczenięcia:
I.RawDietLineDrożdżebrowarnicze100g
II.RawDietLineAlgimorskie100g
III.RawDietLineTauryna150g
IV.
BreedingLineJuniorOptimal100g
Wyprawka przekazywana jest w kartonowym pudełku Pokusa.
Każdy z produktów dodatkowo premiowany jest kuponem 10 zł do wykorzystania
przez właściciela w sklepie Pokusa.
6. Wyprawki opisane powyżej zostaną dostarczone na adres korespondencyjny
Hodowcy w przeciągu 14 dni od daty przesłania liczebności miotu przez hodowcę. W
przypadku kiedy wysyłka wyprawek zostanie połączona z zamówieniem
produktowym złożonym przez Hodowcę na minimalną kwotę 160 [słownie: stu
sześćdziesięciu] zł brutto wyprawki zostaną dostarczone na koszt Organizatora. W
przypadku zamówienia produktów poniżej kwoty 160 [słownie: stu sześćdziesięciu] zł

brutto wyprawki zostaną dostarczone na koszt Hodowcy zgodnie z obowiązującym
cennikiem wysyłek.
7. Hodowca, który odebrał wyprawki, zobowiązany jest do przekazania opakowań
produktu nowym właścicielom szczeniąt w formie wyprawki żywieniowej, wyrażając
jednocześnie pozytywną opinię i rekomendując tym samym Pokusę, jako produkt
sprawdzony, zdrowy i bezpieczny. Sprzedaż wyprawek dla szczeniąt skutkuje
natychmiastowym usunięciem z Klubu.
8. Wmomenciezgłoszenialiczebnościmiotu,Hodowcaotrzymujejednorazowy
kuponzniżkowyowartości
30%nazakupdodatkowychproduktówzkategorii
WyprawkiwsklepieAmbasadorów.
PRODUKTNASTART
9. Hodowca, który przystąpi do Klubu Hodowców POKUSA, uprawniony jest do
odebrania darmowego produktu dołączonego do pierwszego zamówienia złożonego
w sklepie Hodowców. Zaproduktnastartrozumiesięjedenzproduktówdo
wyboru:
I.DiamondCoatDeepColor&SuperShine180g
II.DiamondCoatSnowWhite&MixColor180g
III.LactoVital300g
Wysyłka wybranego produktu uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych.
W przypadku braku dostępności wybranego produktu, wysyłka Produktu na start
zostanie skonsultowana z Koordynatorem Klubu.
POLECENIEKLUBUHODOWCÓWPOKUSA
10. Hodowca otrzymuje dodatkowe 10 punktów w Programie Lojalnościowym,
prowadzonym w sklepie Hodowców Pokusa (nie dotyczy Programu Lojalnościowego
Pokusa, wymiana punktów z opakowań na produkty), w momencie gdy do Klubu
Hodowców POKUSA przystąpi inna hodowla z polecenia Hodowcy.
Do odbioru punktów uprawnione są hodowle, które w momencie polecenia, były
członkami Klubu Hodowców Pokusa.
11. Organizator gwarantuje członkowi Klubu Hodowców POKUSA upusty na zakupy
produktów znajdujących się w ofercie marki na podstawie aktualnie obowiązującego
cennika dla Ambasadorów.
12. Produkty są pełnowartościowe i mogą służyć do dalszej odsprzedaży tylko i
wyłącznie w cenach detalicznych sugerowanych przez Organizatora i
obowiązujących w aktualnym cenniku.
13. W przypadku odsprzedaży produktów po niższych cenach niż ceny detaliczne
sugerowane, członek Klubu zostaje wykluczony z programu  w trybie
natychmiastowym.
14. Organizator zobowiązuje się do odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące
produktów i ich zastosowania.

VI.OchronadanychosobowychczłonkówKlubu

1. Przystępując do Klubu każdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora (będącego jednocześnie Administratorem danych) jego danych
osobowych dla potrzeb wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu oraz w celach marketingowych związanych z oferowaniem członkom
Klubu otrzymywania produktów sprzedawanych przez Organizatora, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.),
2. Każdy kandydat oraz członek Klubu ma pełne prawo wglądu do treści swoich danych,
poprawiania ich jak również do żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania
przez Organizatora
3. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych kandydatów i
członków Klubu i nie udostępniania ich innym podmiotom i osobom trzecim.
VII.Klauzulapoufności
1. Każdy z Członków Klubu Hodowców Pokusa zobowiązuje się do przestrzegania
klauzuli poufności danych oraz korespondencji przez cały okres uczestnictwa w
Klubie, jak również po jego zakończeniu.
2. Na podstawie klauzuli poufności Członek Klubu Hodowców Pokusa zobowiązuje się
do zachowania w tajemnicy:
-  wszelkich informacji dotyczących firmy NIKOS Sp. z o.o. Sp. k. , marki Pokusa
- zasad dotyczących przynależności do Klubu Hodowców Pokusa
- cen rabatowych przyznanych tylko Członkom Klubu Hodowców Pokusa.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
- dostępnych publicznie;
- uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
- co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
- których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z nieprzestrzeganiem Klauzuli
Poufności,  zostaną oddane właściwemu ze względu na siedzibę Powoda sądowi
powszechnemu.
VIII.Wygaśnięcieczłonkostwa
Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:
1. przesłania przez członka Klubu na adres Organizatora oświadczenia o rezygnacji z
członkostwa,
2. rażącego naruszenia przez hodowcę postanowień niniejszego Regulaminu
3. wykonywania działań marketingowych (zdjęć, promocji, Ambasadorstwa) na rzecz
innych podmiotów, które oferują produkty o podobnym lub takim samym profilu
(dodatki żywieniowe, suplementy diety)  jak profil marki Pokusa
4. braku aktywności Hodowcy związanej z zamówieniami produktów, odpowiedzi na
wiadomości email oraz zainteresowania ofertami promocyjnymi przez okres 5
miesięcy od ostatniego zamówienia lub przystąpienia do Klubu.
O wygaśnięciu Członkostwa, Hodowca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email.
Organizator przewiduje ponowne przyjęcie Hodowli do programu.

IX.Postanowieniakońcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2017r.
2. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu,
jak również do zakończenia działalności Klubu w dowolnym czasie i bez konieczności
uprzedzenia członków Klubu o tym
3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące działalności Klubu Hodowców POKUSA,
treści niniejszego Regulaminu lub obsługi członków Klubu należy kierować do
Organizatora.

