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O firmie

WOBET BETON TOWAROWY to  

przedsiębiorstwo z ofertą najlepszych 

rozwiązań wspartych wieloletnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy 

innowacyjną firmą, której priorytetem 

jest najwyższa jakość pod względem 

produkcji naszych wyrobów oraz 

obsługi klienta. Oferujemy szeroką 

g a m ę  m i e s z a n e k  b e t o n ow y c h  

o najwyższych standardach pod 

względem  jakości  i  wytrzymałości.  

Przy wykorzystaniu nowoczesnych 

narzędzi w naszym laboratorium, 

mamy możliwość nieustannej kontroli 

nad jakością wyrobów gotowych, dzięki 

czemu wysyłając beton do klienta – 

jesteśmy na niego pewni!

Nasze przedsiębiorstwo stale się 

rozwija oraz poszerza swoją działalność 

w zakresie świadczonych usług. 

Dysponujemy węzłami do produkcji 

mieszanek betonowych o wysokiej 

wydajności, posiadamy nowoczesną 

flotę pojazdów oraz skład wysokiej 

jakości materiałów, aby zapewnić 

naszemu klientowi najwyższą jakość 

betonu.



Oferta

Klienci Biznesowi

Przedsiębiorstwa budowlane obsługujące firmy lub klientów indywidualnych mogą liczyć 

na indywidualną wycenę pod każdą inwestycję. Wobet oferuje konkurencyjne ceny na 

rynku wraz z najlepszą jakością mieszanki betonowej. Każdy podmiot wykonujący roboty 

budowlane może liczyć na indywidualne podejście do klienta wraz z przedstawieniem 

warunków współpracy. W ramach stałej współpracy zapewniamy swoim stałym klientom 

rabaty oraz możliwość udziału w wielu organizowanych programach przez naszą firmę. 

Ponadto każdy z wykonawców współpracujących z naszym przedsiębiorstwem może 

liczyć na niezawodność i terminowość. Nasze zapewnienia potwierdzają terminowo 

zakończone inwestycje w województwie pomorskim, co w znacznym stopniu wpływa na 

jakość zadowolenia naszych klientów, a nas motywuje do dalszej pracy.

Klienci Indywidualni

Budowa domu czy inne prywatne inwestycje budowlane 

wymagają zastosowania wysokiej jakości mieszanki 

betonowej. Niestety często inwestorzy sugerują się 

wyłącznie ceną danego produktu nie zwracając uwagi na 

jego jakość, przez co wybór może być zupełnie 

przypadkowy. Nieodpowiedni wybór dostarczonej 

mieszanki, która nie spełnia odpowiednich standardów 

może wiązać się ze wzrostem kosztów budowy oraz 

zagrożeniami jakie mogą wystąpić w przyszłości. Warto 

wziąć sprawy w swoje ręce i postawić na sprawdzone 

i udokumentowane rozwiązania polecane przez 

zadowolonych klientów. Nasza oferta łączy w sobie 

jakość z konkurencyjną ceną.



003

115pktPOZIOMICA 120CM

005

140pktBLUZA POLAROWA

007

190pktKURTKA SOFTSHELL

001

100pktT-SHIRT

002

110pktTAŚMA MIERNICZA 8M

002

110pktTAŚMA MIERNICZA 8M

004

125pktLATARKA AKUMULATOROWA ML140 BODY

006

170pktSPODNIE ROBOCZE

008

200pktKURTKA ROBOCZA

010

340pktDALMIERZ LASEROWY LD030P

009

260pktZESTAW AKCESORIÓW P-44046



012

460pktSZLIFIERKA KĄTOWA DGA452Z BODY

011

430pktGŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY DMR200 BODY

020

2000pktKONSOLA PLAYSTATION 5

019

1900pktLAPTOP A315-23-R39S

018

1700pktWIBRATOR DO BETONU MWIB2300-B4M

017

1500pktTELEWIZOR 50"

016

900pktTELEWIZOR 43"

015

700pktMIESZARKA RĘCZNA UT1200

014

650pktSMARTWACH

013

550pktWIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA HP331DWYE



§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje od dnia ……………. roku 

i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym dla 

Wykonawców WOBET, zwanym dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Wobet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Miłowie  ul. Budowlanych 1, 83-041 Mierzeszyn

3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia ……………… r. 

i będzie trwał do czasu jego zakończenia przez Organizatora.

§ 2 UŻYTE W REGULAMINIE OKREŚLENIA OZNACZA JĄ

Program – Program lojalnościowy dla Wykonawców WOBET, którego celem jest 

zacieśnianie współpracy z osobami prowadzącymi działalność zawodową lub gospodarczą 

przy wykorzystaniu produktów WOBET, poprzez premiowa-nie zakupów tych produktów w 

sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

Organizator Programu – WOBET Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Adresat Programu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w ramach wykonywanego 

zawodu, lub prowadzonej działalności gospodarczej stosuje produkty WOBETu.

Biuro Programu – biuro obsługujące Program, w którym Uczestnikom są punkty, 

realizowane kupony zamówienia nagrody. Adres Biura Programu:

WOBET Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul Budowlanych 1, 83-041 Mierzeszyn Tel. 603 58 63 63

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynno-ści 

prawnych, obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, która dokonała zakupu 

Produktów, która przystąpiła do Programu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura 

Programu podpisanej Deklaracji. Z uczestnictwa w Programie wyłączone są: osoby fizyczne 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w placówkach handlowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów lub współpracujące na podstawie jakiegokolwiek 

stosunku prawnego (np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, etc.) z placówkami 

handlowymi prowadzącymi sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, właściciele, 

wspólnicy i akcjonariusze oraz członkowie organów placówek handlowych prowadzących 

sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, jak również osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące takie placówki, pracownicy 

Organizatora WOBET, a także członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Deklaracja – formularz zgłoszenia do Programu dostępny w Materiałach Informacyjnych 

Programu.

Konto Uczestnika Programu – indywidualne konto Uczestnika, na którym rejestrowane są 

Punkty WOBET zgromadzone przez Uczestnika Programu.

Materiały Informacyjne Programu – opracowane przez Organizatora Programu 

materiały drukowane (w szczególności Katalog Nagród) oraz elektroniczne (w szczególności 

strona internetowa Programu oraz mailingi i komunikaty SMS) zawierające opis zasad 

funkcjonowania Programu oraz informacje na temat aktualizacji tych zasad.

Katalog Nagród – zestawienie towarów i usług (Nagrody Programu) oferowanych w ramach 

Programu w zamian za zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty WOBET. Katalog 

Nagród obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści. Z tą datą traci ważność poprzedni 

Katalog Nagród.

Punkty WOBET – rejestrowane na Koncie Uczestnika Programu punkty zgromadzone przez 

Uczestnika za zakup produktów WOBET (punkty przy-znawane za zakup dowolnego wyrobu 

Wobetu według zamieszczonej tabeli:

Data Ważności Punktów – termin, przed upływem którego Uczestnik musi wymienić 

punkty na nagrodę

Kupon Zamówienia Nagrody – formularz znajdujący się w Materiałach Informacyjnych 

Programu (lub inny dokument zawierający wszystkie nie-zbędne, określone w Regulaminie 

informacje wymagane do zamówienia Nagrody Programu), który Uczestnik wypełnia w 

oparciu o Katalog Nagród i przesyła do Biura Programu celem wykorzystania 

zgromadzonych Punktów.

Formularz Przekazania Nagrody – dokument potwierdzający odbiór Nagrody Programu 

podpisany przez Uczestnika lub osobę działającą w jego imieniu

§ 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

4.1 Uczestnik przystępuje do Programu poprzez czytelne wypełnienie i przesłanie Deklaracji do 

Biura Programu lub przekazaniu przedstawicielowi organizatora.

4.2 W przypadku naliczenia punktów bez uprzedniego wypełnienia Dekla-racji Uczestnik ma 

obowiązek dosłania Deklaracji. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od poinformowania Uczestnika 

Organizator nie otrzyma Deklaracji, punkty zostają anulowane.

4.3 W chwili rejestracji Deklaracji w bazie danych Programu zostaje utworzone Konto 

Uczestnika Programu, na którym rejestrowane są Punkty gromadzone przez Uczestnika oraz 

zapisywana jest historia jego uczestnictwa w Programie. 

4.4 Uczestnik gromadzi na Koncie Uczestnika Programu Punkty, które w każ-dej chwili trwania 

Programu może wymienić na Nagrody Programu z obowiązującego w danym momencie 

Katalogu Nagród.

4.5 W celu wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody Programu Uczestnik przesyła do 

Biura Programu Kupon Zamówienia Nagrody.

4.6 Nagrody Programu są dostarczane do Uczestnika przez przedstawiciela Organizatora w 

ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Biuro Programu Kuponu Zamówienia Nagrody.

4.7 W przypadku braku dostępności nagrody w magazynie Organizator ma obowiązek 

poinformować Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

4.8 Program lojalnościowy obowiązuje od zrealizowanych zamówień na ilość min. 100 m³ 

łącznie w skali roku.

§ 5 PUNKTY

5.1 Uczestnik gromadzi Punkty poprzez:

dokonywanie zakupów produktów Wobet udział w akcjach promocyjnych, za które Organizator 

przyznaje Punkty Specjalne.

5.2 Rejestracja Punktów wynikających z zakupów produktów WOBET następuje po przez zakup 

wyrobów Firmy WOBET.

5.3 Podstawą do rejestracji Punktów wynikających z zakupów produktów WO-BET są opłacone 

faktury lub paragony za zakupiony towar

5.4 Rejestracja Punktów wynikających z udziału w akcjach promocyjnych ogłoszonych przez 

Organizatora Programu następuje poprzez dopisanie na Konto Uczestnika Programu Punktów 

Specjalnych po spełnieniu przez Uczestnika warunków akcji promocyjnej. Zasady akcji 

promocyjnych premiowanych Punktami Specjalnymi będą każdorazowo publikowane w 

Materiałach Informacyjnych Programu.

5.5 Punkty zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zachowują waż-ność przez cały 

okres trwania Programu i mogą być przez Uczestnika wymienione na Nagrody Programu w 

dowolnym momencie trwania Programu.

§ 6 NAGRODY PROGRAMU

6.1 Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości Nagród Programu, o ile liczba Punktów 

zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu odpowiada warto-ści punktowej wybranych 

Nagród Programu.

6.2 Nagrodami Programu są towary i usługi opisane w obowiązującym w da-nym momencie 

Katalogu Nagród.

6.3 Uczestnik nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny.

6.4 Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności 

wskazanych w nim Nagród Programu. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród 

mają charakter informacyjny. W przypadku gdy, z przyczyn niezależnych od Organizatora 

Programu, dostarczenie towarów nie będzie możliwe, a w szczególności z powodu braku 

dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany modelu przez producenta itp. 

Organizator za-strzega sobie możliwość zastąpienia towarów wskazanych w Katalogu Nagród 

towarami zbliżonymi pod względem wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów 

pierwotnych.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród, jak również 

prawo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny. 

O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem.

6.6 Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów na towary i usługi 

spoza Katalogu Nagród.

Regulamin

3
1m  = 1 punkt



§ 7 PODATEK DOCHODOWY

7.1 Nagrody Programu otrzymane przez Uczestnika nieprowadzącego działalności 

gospodarczej stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 

ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w Dz. 

U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pdof”.

7.2 W przypadku, gdy wartość Nagród Programu – otrzymanych przez Uczestnika 

nieprowadzącego działalności gospodarczej – będących towarami lub nieodpłatnymi 

świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy 

o pdof, przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych.

7.3 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Na-gród 

Programu otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością 

gospodarczą. W takim przypadku Nagrody Programu stanowią przychód Uczestnika z 

działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego 

źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie 

ustala wartość przy-chodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła 

PIT-ów i nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.

7.4 W przypadku, gdy nieprowadzący działalności gospodarczej Uczestnik wy-bierze 

Nagrodę Programu, będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość 

przewyższa kwotę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator ufunduje 

dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% war-tości Nagrody Programu. Ta 

dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi 

Programu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu 

skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof) z tytułu podatku należnego od 

łącznej wartości Nagrody Programu i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim przypadku 

Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składa 

stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy o pdof. Uczestnik nie rozlicza podatku w zeznaniu 

rocznym.

§ 8 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY PROGRAMU

8.1 Uczestnik ma 2 możliwości założenia zamówienie na Nagrodę: wypełnienie Kuponu 

Zamówienia Nagrody i przekazanie przedstawicielowi Organizatora;

złożenie zamówienia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z biurem Organizatora.

8.2 Na Kuponie Zamówienia Nagrody Uczestnik Programu powinien wskazać: nazwę 

Nagrody , ilość sztuk, rozmiar ubrań oraz numer katalogowy Nagrody Programu;

imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres, na jaki należy dostarczyć Nagrodę Programu;

§ 9 REALIZOWANIE ZAMÓWIENIE NA NAGRODY

9.1 Zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi przez 

przedstawiciela Organizatora Programu w ciągu 30 dni od daty otrzymania Ku-ponu 

Zamówienia Nagrody Programu przez Biuro Programu pod warunkiem zgromadzenia przez 

Uczestnika odpowiedniej ilości Punktów oraz dostępności zamawianej nagrody na stanie 

magazynowym.

9.2 Jeżeli ilość Punktów zarejestrowanych przez Biuro Programu na Koncie Uczestnika 

Programu jest mniejsza od liczby Punktów stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu 

wybranej przez Uczestnika, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Biuro Programu 

powiadomi Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

9.3 Jeżeli ilość Punktów zarejestrowanych przez Biuro Programu na Koncie Uczestnika 

Programu jest większa od ilości Punktów stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu 

wybranej przez Uczestnika, nadwyżka ta pozostanie na Koncie Uczestnika Programu do 

późniejszego wykorzystania. Biuro Programu powiadomi Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

9.4 Zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi Pro-gramu na adres 

wskazany przez Uczestnika Programu w Kuponie Zamówienia Nagrody. Zamówione 

Nagrody mogą również zostać dostarczone w inny, uzgodniony z Uczestnikiem sposób.

9.5 Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca 

w jego imieniu potwierdza odbiór Nagrody Programu poprzez złożenie podpisu na 

Protokole Przekazania Nagrody.

9.6 Koszty dostarczenia Nagrody Programu pokrywa Organizator Programu.

9.7 W przypadku, gdy dostarczenie Nagrody Programu w terminie określonym w 

Regulaminie nie jest możliwe, przekazanie Nagrody nastąpi w innym terminie, ustalonym z 

Uczestnikiem.

9.8 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu dostarczenia Nagród Programu 

Uczestnikowi.

§ 10 REKLAMACJE

10.1 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone do Biura Pro-gramu w formie 

pisemnej (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zgłaszając 

reklamację, Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji i 

wskazać, czego się domaga w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Pismo reklamacyjne 

powinno ponadto zawierać: imię i nazwisko Uczestnika; adres i numer telefonu Uczestnika.

10.2 Reklamacja dotycząca Programu może być złożona w terminie 14 dni od dnia 

stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacje dotyczące 

niezgodności Nagrody Programu z zamówieniem lub uszkodzeniem mechanicznym w 

transporcie nie mogą być jednak składane po upływie 7 dni od dnia odbioru Nagrody 

Programu.

10.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Programu w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji na adres Biura Programu. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji 

Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

10.4 Prawo zwrotu zamówionej Nagrody Programu przysługuje Uczestnikowi wyłącznie w 

przypadku niezgodności z zamówieniem lub dostarczeniem prze-syłki z wadami 

uniemożliwiającymi jej prawidłowe użycie.

10.5 Organizator Programu nie przyjmuje zwrotu Nagród Programu noszą-cych ślady użycia.

10.6 Zgłoszenia dotyczące działania lub usterek powstałych w trakcie użytkowania Nagród 

Programu posiadających kartę gwarancyjną muszą być dokonywane zgodnie z warunkami 

gwarancji w punktach serwisowych wskazanych przez producenta.

10.7 Zwrot reklamowanej Nagrody Programu na adres WOBET Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul 

Budowlanych 1, 83-041 Mierzeszyn

§ 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA

11.1 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości 

Nagrody Programu dostarczanej do Uczestników ponosi producent Nagrody Programu.

§ 12 ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA PROGRAMU

12.1 Zmiany danych Uczestnika Programu mające wpływ na jego uczestnictwo w Programie (a w 

szczególności zmiana adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-

mail) powinny być zgłaszane przez Uczestnika do Biura Programu w formie pisemnej w terminie 

14 dni od zaistnienia takiej zmiany.

§ 13 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

13.1 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i Uczestnik ma prawo w każdej chwili z niego 

zrezygnować. O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować pisemnie Biuro Programu.

13.2 W przypadku, gdy Uczestnik w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy nie dokonuje 

żadnych operacji na swoim Koncie Uczestnika Programu, w szczególności nie rejestruje żadnych 

Punktów , Organizator Programu skon-taktuje się z nim w celu potwierdzenia jego chęci dalszego 

uczestniczenia w Programie. Uczestnik może wówczas zrezygnować z uczestnictwa w Programie 

poprzez wypełnienie i odesłanie do Biura Programu druku rezygnacji, który zostanie mu 

dostarczony na jego żądanie przez Organizatora Programu listem poleconym.

13.3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie 

Punktów zgromadzonych na swoim Koncie Uczestnika Programu, licząc od dnia otrzymania 

przez Biuro Programu listu dotyczące-go rezygnacji. Po upływie tego terminu Konto Uczestnika 

Programu zostanie zamknięte, a ewentualne niewykorzystane Punkty zarejestrowane na Koncie 

Uczestnika Programu zostaną anulowane.

§ 14 WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

14.1 Organizator Programu ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

14.2 Jeśli w sytuacji, o której mowa w pkt. 13.2 powyżej, Uczestnik nie prześle wypełnionego 

druku rezygnacji do Biura Programu w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania od Organizatora 

Programu, ani nie dokona w tym okresie rejestracji Punktów , Organizator Programu ma prawo 

wykluczyć z Programu takiego Uczestnika.

§ 15 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

15.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu na 

podstawie i w zakresie wyrażonej przez Uczestnika zgody, zgodnie z postanowieniami Ustawy o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

15.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 

danych i ich poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich prze-twarzania. Uczestnik może zażądać od 

Organizatora usunięcia swoich danych osobowych, przy czym żądanie takie musi być wyrażone 

w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora. W takim wypadku, Uczestnik zostaje wyklu-

czony z udziału w Programie.

15.3 Administratorem danych osobowych jest WOBET.

15.4 WOBET nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji w Deklaracji 

przystąpienia do Programu.

§ 16 ZMIANY W REGULAMINIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

16.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub 

zakończenia Programu w każdym momencie bez podania przyczyn.

16.2 O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje Uczestników z 2-miesięcznym 

wyprzedzeniem.

16.3 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik ma prawo w ciągu 30 dni od 

dnia zawieszenia lub zakończenia Programu wykorzystać Punkty zarejestrowane na swoim 

Koncie

16.4 Po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu Konta Uczestników 

Programu zostaną zamknięte, a niewykorzystane Punkty zostaną anulowane.

16.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………. roku.

§ 17 ZASTOSOWANIE KODEKSU CYWILNEGO

17.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.



Imię i nazwisko
Uczestnika

Adres
do korespondencji

Telefon
kontaktowy

Adres
e-mail

Nazwa
firmy

NIP

nr domu nr lokaluulica

kod pocztowy

* zaznacz odpowiednie osoba prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna

Zgłaszam swój udział w Programie WOBET. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu

Programu i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział w programie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

Data i podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu WOBET.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych. 

Data i podpis uczestnika

Ilość punktów na moim koncie

Nazwa nagrody z katalogu Ilość nagród Ilość pktNumer Nagrody

Imię i nazwisko

Firma

Dane do wysyłki
nagrody

Telefon
kontaktowy

Adres
e-mail

kod pocztowy

nr domu nr lokaluulica

Formularz zamówienia nagrody

Formularz zgłoszeniowy



ul. Przodkowska 15

80-297 Miszewo

MIŁOWO

BLIZINY

WOBET

Oddział Miłowo

WOBET

Oddział Miszewo

MISZEWO

ul. Budowlanych 1

83-041 Miłowo

603 586 374
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