Regulamin programu Pro-Linen CLUB
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu Pro-Linen Club jest DTM Horses
Bartoszowa 25, 57-160 Borów, zwany dalej Organizatorem
2. Program Pro-Linen Club, zwany dalej programem jest skierowany do
klientów sklepu www.pro-linen-shop.pl i sympatyków marki Pro-Linen .
3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca
zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Programie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu lub
likwidacji Programu w każdym momencie trwania Programu.
5. Uczestników Programu można podzielić na trzy grupy - Pro-Linen
Members, Pro-Linen Friends i Pro-Linen Ambassadors.
§ 2 Zasady działania Programu
1. Aby zostać członkiem programu należy spełnić warunek § 1, pnkt. 3 oraz
zaakceptować niniejszy regulamin.
2. Pro-Linen Members to osoby korzystające z programu lojalnościowego.
Aby przystąpić do programu lojalnościowego należy zarejestrować konto w
sklepie on-line na www.pro-linen-shop.pl oraz dokonać pierwszych zakupów.
Za dokonane zakupy użytkownik zbiera punkty a następnie może wymienić je
na produkty ze sklepu. Za każdą wydaną złotówkę otrzymuje się 1 punkt, za
dodanie prawdziwej opinii o produkcie otrzymuje się 40 punktów, za
zapisanie się do newslettera otrzymuje się 100 punktów. Punkty dodają się w
ciągu około 5 dni. Zebrane punkty można wymienić na produkty i gadżety,
każde zebrane 20 punktów to 1zł. Wymiany można dokonać po zalogowaniu
się na swoje konto, podczas składania nowego zamówienia. W ten sposób
wymienione produkty automatycznie trafią do koszyka. Dostawę produktów
wymienionych za punkty pokrywa klient. Produkty z wymiany mogą zostać
dołożone do wysyłki z zamówieniem, jeśli nie spowodują wzrostu kosztów
dostawy. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
3. Pro-Linen Friends to osoby chcące aktywnie promować ideę marki ProLinen - „naturalne żywienie koni” w mediach społecznościowych oraz na
zawodach jeździeckich. Aby zostać uczestnikiem Pro-Linen Friends należy
zgłosić chęć uczestnictwa w programie wypełniając specjalny formularz na
stronie www.pro-linen.pl/friends . Organizator zastrzega sobie prawo nie

przyjęcia zgłoszenia z powodu dużej ilości osób zainteresowanych lub nie
spełnienia warunków opisanych w § 3 punkt 2. W przypadku przyjęcia do
Pro-Linen Friends, uczestnik otrzyma przywileje opisane w § 3 punkt 3.
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
4. Pro-Linen Ambassadors to osoby wyróżniające się znacznymi sukcesami
sportowymi jak również uznani w środowisku jeździeckim specjaliści. ProLinen nie prowadzi otwartej rekrutacji na Ambasadorów. Z każdym z
Ambasadorów wypracowywane są indywidualne warunki współpracy
sponsorskiej. Dzięki współpracy z Ambasadorami marka zyskuje wizerunek i
zasięg ale przede wszystkim opinię odnośnie samych produktów, co pozwala
ciągle je udoskonalać. Ambasadorzy są pierwszą grupą testującą nowe
produkty przed wprowadzeniem do sprzedaży. Uczestnictwo w programie jest
dobrowolne.
§ 3 Pro-Linen Friends warunki uczestnictwa
1. Pro-Linen Friends to program dobrowolny, do którego uczestnik zgłasza
się osobiście, akceptując wszystkie założenia programu. Zgłoszenia dokonuje
się wypełniając ankietę na www.pro-linen.pl/club . Po zatwierdzeniu
zgłoszenia osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Pro-Linen Friends
otrzymuje umowę wraz z niniejszym regulaminem do podpisu.
2. Od uczestnika wymaga się:
A. Głównym obowiązkiem uczestnika programu Pro-Linen Friends jest
propagowanie idei „naturalnego żywienia koni z Pro-Linen”, dbanie o
prawidłowy dobrostan posiadanych koni jak również rozwijanie swojej wiedzy
na temat prawidłowego żywienia koni.
B. Dokonywania minimum jednego zamówienia z Pro-Linen-Shop w każdym
miesiącu na kwotę 600 złotych brutto, zgodnie z preferencyjnym cennikiem
obowiązującym uczestników programu Pro-Linen Friends.
C. Zadeklarowanie udziału jako zawodnik przynajmniej raz w każdym
miesiącu w zawodach rangi towarzyskiej, regionalnej, ogólnopolskiej lub
międzynarodowej w dowolnej konkurencji jeździeckiej, startując w czapraku
Pro-Linen.
D. Aktywności w mediach społecznościowych - facebook, instagram,
polegającej na opublikowaniu co najmniej 5 postów miesięcznie dotyczących
produktów lub marki Pro-Linen.
E. Aktywności na profilach marki Pro-Linen.

F. Dodanie opinii na temat stosowanych produktów marki Pro-Linen w ProLinen-Shop.
3. Uczestnik otrzymuje:
A. Czaprak skokowy lub ujeżdżeniowy w rozmiarze full, z logo Pro-Linen, w
którym zobowiązuje się startować w zawodach. Czaprak jest wysyłany z
pierwszym złożonym zamówieniem. Zabrania się odsprzedawania czapraka.
B. Preferencyjny cennik na zakup pasz z Pro-Linen-Shop. Zamówień
dokonuje się meilowo pod adresem: biuro@pro-linen.pl . Zamówienie może
składać wyłącznie członek Pro-Linen Friends, na wcześniej ustalony adres.
Dopuszcza się zamawianie produktów w preferencyjnych cenach przez
członka Pro-Linen Friends dla bliskich znajomych z otoczenia.
C. Wsparcie dietetyka Pro-Linen przy ułożeniu dawki żywieniowej dla koni.
Każdy z uczestników Pro-Linen Friends może bezpłatnie korzystać z
wsparcia dietetyka, w godzinach jego pracy pod meilem: kaczmarek@prolinen.pl .
4. Osoby wyróżniające się szczególną aktywnością w mediach
społecznościowych lub na zawodach sportowych mogą zostać wyróżnienie
dodatkowymi podarunkami w postaci gadżetów lub produktów Pro-Linen.
Dodatek jest uznaniowy.
5. Członkowie Pro-Linen Friends mogą otrzymać dodatkowo produkty do
testowania, w celu pozyskania opinii o nowo wprowadzonym lub
udoskonalonym produkcie.
6. Zabrania się współpracowania w programach partnerskich organizowanych
przez inne firmy żywieniowe.
7. Każdy uczestnik Pro-Linen Friends zobowiązuje się przesyłać na adres
club@pro-linen.pl potwierdzeń (screan lub zdjęcie) z wykonania założeń
programu tzn. Potwierdzenie udziału w zawodach, o których mowa w §3
punkt 2 C oraz potwierdzenie dodania postów, o których mowa w §3 punkt 2
D.
8. Dopuszcza się aby uczestnik poza sezonem startowym przesłał w ramach
punktu §3 punkt 2 C zdjęcia nawiązujące do tematyki jeździeckiej, z
treningów, związane z marką Pro-Linen, w ilości minimum 4 z każdego
miesiąca.
§ 4 Postanowienia końcowe

1. Udział w programie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów marketingowych firmy DTM Horses Dominik Ast. Organizator nie
sprzedaje oraz nie udostępnia zebranych danych innym firmom.
2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. Organizator oraz Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można
składać meilowo na adres: club@pro-linen.pl .
4. Złożenie wypowiedzenia wcześniej niż po 6ciu miesiącach od podpisania
umowy jest jednoznaczne z obowiązkiem zwrotu Czapraka i pozostałych
gadżetów na adres DTM Horses
Bartoszowa 25, 57-160 Borów.
5. Nie spełnienie § 3 punkt 2 jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
6. Po roku umowa odnawia się automatycznie.
7. Program nie łączy się z innymi promocjami czy ofertami specjalnymi.
8. Regulamin dostępny jest na www.pro-linen.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

