
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OHANA 

 

 

§1. Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa 

prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora. 

2. Organizatorem programu jest firma Ohana Monika Sierpińska z siedzibą w Józefowie przy 

ulicy Wiązowskiej 35  

3. Program lojalnościowy skierowany jest do szkół publicznych i prywatnych zgłoszonych 

przez ich reprezentanta (nauczyciela, dyrektora) do udziału w programie.  

4. W ramach Programu sumowa jest liczba imprez turystycznych w których biorą udział 

klasy ze szkoły zgłoszonej do programu. Po określonej w niniejszym regulaminie liczbie 

imprez turystycznych można odebrać nagrody zgodnie z regułami określonymi w 

Regulaminie. 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

6. Prawo do odbioru nagrody przysługuje wyłącznie szkole biorącej udział w programie.  

7. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej firmy Ohana z miesięcznym wyprzedzeniem. 

8. W przypadku zakończenia Programu nagrody mogą zostać odebrane w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia programu. Po tym terminie nagrody zostają anulowane. 

 

§2. Definicje 

 

1. Program lojalnościowy- program pozwalający Szkole na sumowanie liczby imprez 

turystycznych i wymianę ich na nagrody  

2. Klient / uczestnik – szkoła / klasa zamawiająca imprezę turystyczną w firmie Ohana  

3. Organizator – firma Ohana Monika Sierpińska  

4. Impreza turystyczna - co najmniej jednodniowa wycieczka zamówiona u organizatora  

i poświadczona podpisaną umową organizacji.  

5. Imprezy turystyczne sumowane są na zasadach określonych w §5 niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

§3. Uczestnictwo 

 

1. Uczestnikiem programu może być  publiczna lub niepubliczna Szkoła podstawowa i 

ponadpodstawowa a także przedszkole zamawiająca minimum 3 imprezy turystyczne w 

firmie Ohana w ciągu jednego roku szkolnego, oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w 

Programie wskazane w Regulaminie. 

2. Zgłoszenie do programu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia  w 

uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Uczestnika niekompletnych 

danych, podejrzenia nadużycia. 

3. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych. 

 

 

 



§4. System przyznawanie punktów 

 

1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: wyjazdy na imprezę turystyczną 

organizowaną przez Organizatora są sumowane a następnie zamieniane na nagrody wd. 

zasad przewidzianych w Regulaminie.  

2. Imprezy sumowane są od momentu zarejestrowania się w programie. 

3. Sumowanie ilości imprez turystycznych leży po stronie Organizatora.  

4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany sumy imprez na nagrody za pośrednictwem 

adresu email organizatora 

 

§5. Przyznawanie nagród  

 

1. Uczestnik może wymienić określoną ilość imprez turystycznych wymienić na nagrody. 

według następującego schematu:  

 

4 - 6 wycieczek  warsztaty* dla jednej klasy lub dla 
samorządu szkolnego 

6-8 wycieczek  warsztaty* dla dwóch klas lub animacje np 
na balu karnawałowym  

9-11 wycieczek  warsztaty* dla trzech klas lub zajęcia 
integracyjnych dla 80 osób 

12-14 wycieczek  Sprzęt do klasy szkolnej, np. tablica 
interaktywna (multimedialna) 

16-18 wycieczek  wyjazd na wycieczkę jednodniową** dla 
jednej klasy lub grona pedagogicznego (25 
osób) 

19-25 wycieczek  wyjazd na wycieczkę jednodniową** dla 
dwóch klas lub grona pedagogicznego (45 
osób) 

powyżej 25 wycieczek  nagrody ustalane indywidualnie  

 

Poprzez warsztaty w powyższym systemie odbioru nagród rozumie się zajęcia trwające co 

najmniej 90 minut, przeprowadzone przez organizatora w Szkole odbierającej nagrodę 

zgodnie z programem przewidzianym na stronie lub w katalogu organizatora, tematami 

warsztatów dostępnych w programie są:  

-social media  

-pierwsza pomoc 

-recykling  

-zdrowy styl życia  

-bezpieczny internet  

-warsztaty integracyjne  

-warsztaty z budowy latawców  

-warsztaty turystyczne  



Poprzez wycieczkę jednodniową rozumie się wycieczkę w promieniu 50 km od Szkoły 

odbierającej nagrodę zgodnie z programem ustalonym przez Organizatora i Uczestnika, 

zawierającą transport i udział we wszystkich atrakcjach przewidzianych w programie 

Zgromadzone imprezy  nie podlegają wymianie na gotówkę w równowartości nagród.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz zmiany ilościowej 

imprez wymaganych do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich 

opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej 

opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem 

wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z 

nagród w poprzednim brzmieniu. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz 

Organizatora. 

4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi 

weryfikację liczby imprez w których uczestniczył, następnie w terminie 14 dni ustalany jest 

termin wykorzystania nagrody. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody. 

 

 

§6. Rezygnacja z uczestnictwa w programie  

 

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła 

na adres email stosowną informację. 

2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy 

Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku 

zamknięcia programu zgodnie z niniejszym Regulaminem 

 

§7. Reklamacje 

 

1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres e-mailowy Organizatora 

programu. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia 

reklamacji. 

3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie  14 dni od zgłoszenia. 

 

 

§8. Postanowienia końcowe 

 

4. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany 

regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej  

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem 

jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 


