ZASADY PROGRAMU SEZONOWOŚĆ

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy reguluje zasady programu lojalnościowego o nazwie
Sezonowość portalu Czytampierwszy.pl
2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 „Czytampierwszy.pl” – oznacza serwis internetowy prowadzony przez
Czytampierwszy.pl udostępniany pod adresem www.czytampierwszy.pl
„CzytamPierwszy.pl” – oznacza CZYTAMPIERWSZY.PL Sp. z o.o. ul. Huculska 17,
30-413 Kraków, NIP: 6852334723, adres e-mail kontakt@czytampierwszy.pl
 „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w
serwisie Czytampierwszy.pl.
 „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez CzytamPierwszy.pl konto, będące
zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o
jego działaniach w ramach serwisu Czytampierwszy.pl
 „ISBN-y” – punkty otrzymywane przez Użytkownika za udział w Projektach służące
do kupowania książek i gadżetów w portalu Czytampierwszy.pl
 „Administrator” – osoba działająca w serwisie z ramienia „CzytamPierwszy.pl”,
pilnująca przestrzegania regulaminu i jego prawidłowego funkcjonowania.
 „Sezonowość” - cykliczny, trwający 6 miesięcy program lojalnościowy dla
zarejestrowanych Użytkowników CzytamPierwszy.pl. Jego celem jest
zmotywowanie recenzentów Czytam Pierwszy do recenzowania, zamawianie
książek oraz wymieniania ISBN-ów na znajdujące się w sklepie “Wymień ISBN”
nagrody.
 „Sezon” - trwający 6 miesięcy okres, w którym Użytkownicy zbierają punkty.
Sezony dzielą się na Leni i Zimowy.
 „Nagroda” - wirtualna lub materialna rzecz, którą Użytkownik może wymienić w
serwisie za punkty ISBN uzyskane za recenzje lub inną działalność w serwisie.
 “Badge” - nazwa statusu Użytkownika, określona na podstawie zgromadzonych
punktów ISBN
§ 2 Zasady programu Sezonowość
1. Udział w programie Sezonowość może wziąć tylko Użytkownik serwisu
Czytampierwszy.pl, który założył konto w serwisie. Udział Użytkownika w
Projektach jest bezpłatny.
2. Każdy Sezon trwa równo 6 miesięcy, po którym zebrane przez Użytkowników, ale
niewykorzystane punkty ISBN, są kasowane do wartości 300 ISBN-ów u wszystkich
Użytkowników.
3. Administrator ogłosi początek pierwszego Sezonu i od tego momentu program
będzie się odbywał cyklicznie.
4. O terminach i datach Administrator poinformuje Użytkownika drogą mailową jak
również za sprawą mediów społecznościowych portalu.

5. Przed skasowaniem ISBN-ów Administrator zakomunikuje ten fakt wcześniej, tak
aby każdy miał możliwość wydania nagromadzonych ISBN-ów na nagrody.
6. Przez cały okres trwania Sezonu Użytkownicy zbierają ISBN-y na dokładnie tych
samych zasadach opisanych w Regulaminie ogólnym portalu.
7. Pod koniec każdego Sezonu, odbędą się konkursy z nagrodami specjalnymi dla
najlepszej recenzji i najpiękniejszego zdjęcia zamieszczonego na Instagramie. Za
zajęte miejsce użytkownik otrzyma kolejnego badge’a do kolekcji w Panelu
Recenzenta. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Po każdym Sezonie, a przed nowym, nastąpi tydzień organizacyjny. Administrator
zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia okresy organizacyjnego.
9. Wymianie na nagrody i kasowaniu ulegają wszystkie punkty zebrane w ramach
recenzowania książek i akcji specjalnych, np. szeptanek
10. Kasowaniu nie podlegają punkty statusowe Użytkownika.
§ 3 Zasady zamawiania kuponów
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji kuponów dostępnych w Sklepie
“Wymień ISBN-y” pod adresem: https://czytampierwszy.pl/wymien-isbny-c-5.html
2. “Kupony” (Karty Podarunkowe) to zdematerializowane znaki legitymacyjne w
formie kodu alfanumerycznego udostępniane Użytkownikom na zasadach
opisanych poniżej.
3. Zamawianie Kuponu odbywa się za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami” Wymień
ISBN-y” poprzez wymianę określonej liczby punktów ISBN. Zamawianie Kuponu
odbywa się wyłącznie za punkty ISBN. Liczba punktów ISBN jest każdorazowo
wskazana na karcie danego Kuponu.
4. Kupony o wybranym przez użytkownika nominale (kwotowym lub procentowym)
wysyłany jest na podany przez Użytkownika adres email. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie Kuponu spowodowane błędnym wpisaniem
adresu email przez Użytkownika.
5. Każdy Kupon ma własną wartość nominalną, termin ważności, kod alfanumeryczny
i zasady realizacji, które każdorazowo są wskazane w opisie danego Kuponu.
6. Kupony dostępne są tylko w formie elektronicznej.
7. Kupony nie podlegają zwrotowi.
8. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. W przypadku braku otrzymania Kuponu na podany adres email lub braku
możliwości realizacji Kuponu kontakt z CzytamPierwszy.pl jest możliwy poprzez
kliknięcie opcji WYŚLIJ REKLAMACJĘ.
10. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z realizacją Kuponu pozostają po
stronie Partnera, od którego pochodzi dany Kupon.
§ 4 Zamawianie i dostawa nagród
1. Niniejszy regulamin określa zasady wymiany zgromadzonych przez Użytkownika
punktów ISBN na nagrody rzeczowe w Sklepie “Wymień ISBN-y” pod adresem:
https://czytampierwszy.pl/wymien-isbny-c-5.html
2. Wymiana ISBN na nagrody odbywa się za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami”
Wymień ISBN-y” poprzez wymianę określonej liczby punktów ISBN. Liczba
punktów ISBN jest każdorazowo wskazana na karcie produktu danej nagrody.

3. Administrator zapewnia dostarczenie nagrody. Terminy dostawy liczone są od dnia
przyjęcia zamówienia i wynosi 21(dwadzieścia jeden) dni, chyba że wskazany
zostanie inny termin.
4. Użytkownik nie ponosi kosztów wysyłki nagrody
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.
6. Nagrody zostaną wysłane na adres, który Użytkownik podał podczas logowania się
do portalu CzytamPierwszy.pl
7. Nagrody zostaną dostarczone przez operatora pocztowego
8. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika nagrody zostanie ona odesłana i
Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi 500 ISBN-ów na
poczet obsługi zamówienia.
9. Jeżeli nie będzie możliwe spełnienie świadczenia z tego powodu, że artykuł nie jest
dostępny, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony
(najpóźniej w ciągu [30] trzydziestu dni od zawarcia umowy) i wymienione punkty
ISBN zostaną zwrócone.
§ 5 Zmiana Regulaminu
1. CzytamPierwszy.pl może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn
techniczno-organizacyjnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez
CzytamPierwszy.pl nie krótszym niż 2 dni od momentu udostępnienia zmienionego
Regulaminu w serwisie Czytampierwszy.pl.
2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w serwisie
Czytampierwszy.pl, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do
Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o
możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z
rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z serwisu Czytampierwszy.pl oraz
rozwiązaniem umowy z CzytamPierwszy.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika
zostanie usunięte z serwisu Czytampierwszy.pl.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych serwisu
Czytampierwszy.pl.
2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z
Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy
powszechne.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2017 r. poz. 1219,
z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.

