
Regulamin Programu Lojalnościowego  „Przyjaciele ATAS”

1.  Program lojalnościowy „Przyjaciele ATAS” zwany dalej  Programem organizowany jest przez  „ATAS”
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Luksusowej 19 w (05-410) Józefowie, NIP 532-010-12-54, zarejestrowaną w
rejestrze  przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  Wydział  XIV  pod
numerem KRS 0000195694 zwaną dalej Spółką.

2. Uczestnikami Programu są placówki oświatowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej
Uczestnikami, które  złożyły  deklarację  udziału  w Programie i  wskazały  osobę do kontaktu po swojej
stronie oraz adres email do kontaktu.

3.  Regulamin  Programu  definiuje  warunki  i  zasady  udziału  Uczestnika  w  programie  lojalnościowym
„Przyjaciele ATAS” oraz zasady przyznawania punktów.

4. Program ma na celu  premiowanie  Uczestników nagrodami  z  tytułu zakupu wycieczek  krajowych i
wycieczek zagranicznych organizowanych przez Spółkę zwanych dalej Imprezami.

5.  Deklaracja udziału w Programie może być złożona w jeden ze wskazanych sposobów: listownie na
adres „Przyjaciele ATAS” Plac Konstytucji 4/17, 00-552 Warszawa, e–mailem na adres: przyjaciele@atas.pl
lub w najbliższym biurze sprzedaży „ATAS” na terenie Polski.

6. Za zakupy Imprez przyznawane są punkty, które Uczestnik może wymienić na nagrody.

7.  Warunkiem odebrania nagrody jest dokonanie terminowej zapłaty za całość zakupionych wcześniej
Imprez.
8. Z tytułu udziału w Programie nie pobiera się opłat.

9. Zasady naliczania i wymiany punktów na nagrody:

a) Uczestnik   otrzymuje  punkty  w przypadku zakupów wycieczki  krajowej  lub  wycieczki  zagranicznej
dokonanych w Spółce. 

b)  Jako 1 wycieczka krajowa czy 1 wycieczka zagraniczna liczy się  wyjazd realizowany w tym samym
terminie na ten sam program (może to być 1 zamówienie na 120 osób, albo 3 zamówienia po 40 osób). 
c) Uczestnik otrzymuje punkty w przeliczeniu na każde 1000 pln sumarycznej kwoty ceny Imprezy według
poniższego klucza:

Rodzaj wyjazdu Ilość punktów

Wyjazd zagraniczny (5 dni i dłużej) każde 1000 pln = 3 punkty

Wyjazd zagraniczny 1-4 dni każde 1000 pln = 2 punkty

Wyjazd krajowy 4 dni i dłużej każde 1000 pln = 2 punkty

Wyjazd krajowy 1-3 dni każde 1000 pln = 1 punkt

d) Punkty będą przyznawane w oparciu o umowę – zgłoszenie zawartą przez Spółkę z Uczestnikiem na
wyjazd zarejestrowany w programie sprzedaży Spółki realizowany poczynając od 1 września 2018 roku. 
e) Uczestnik może dokonać wyboru nagrody i wymiany punktów w ilości odpowiadającej wartości danej
nagrody najwcześniej po zakupie drugiej Imprezy.

f) Nagrody wybierane są z katalogu publikowanego na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl w zakładce
„Przyjaciele ATAS – program lojalnościowy”. 

g)  Uczestnik  programu  poprzez  osobę  Dyrektora  szkoły  podpisuje  oświadczenie  odbioru  wybranej
nagrody.

 h) Punkty będą doliczane i dopisywane do konta Uczestnika  po dokonaniu pełnej zapłaty ceny Imprezy.

i) Punkty  będą  odejmowane  z  konta  Uczestnika  w  przypadku  przerwania  zakupionej  Imprezy  lub
odwołania jej realizacji po dokonaniu pełnej zapłaty ceny.

j) Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze.

http://www.wycieczkiszkolne.atas.pl/


k) Punkty muszą być wykorzystane przez Uczestnika w przeciągu 24 miesięcy od daty ostatnio podpisanej
umowy zgłoszenia. Po tym okresie punkty zostają automatycznie usunięte z konta Uczestnika.

l)  Spółka  zastrzega  możliwość  udostępnienia  za  zebrane  punkty  innych  nagród  równoważnych  o
analogicznej funkcjonalności i wartości, niefigurujących w katalogu. 

ł) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi.
Odpowiedzialna z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji lub sprzedawca. Spółka zobowiązuje się
udzielać pomocy w dochodzeniu roszczeń z powyższych tytułów.

10.  Wszelkich informacji  na  temat Programu udzielane są  pod numerem  tel.  787 722 781  lub pod
adresem emailem przyjaciele@atas.pl

11. Spółka jest uprawniona do powierzenia czynności związanych z obsługą Programu wybranemu przez
siebie podmiotowi.

12. Spółka  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  katalogu  nagród  i  wartości  punktowych  z  14-dniowym
wyprzedzeniem.  
13.  Spółka  zastrzega  sobie  prawo  zmian  niniejszego  Regulaminu  oraz  zawieszenia  lub  zakończenia
promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie
Programu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili  zawieszenia lub zakończenia
Programu.

14. Informacje,  o  których  mowa  w  pkt.  11,  12,  13,  powyżej  będą  umieszczone  na  stronie
www.wycieczkiszkolne.atas.pl.
15. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji Programu zostaną rozstrzygnięte przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

mailto:przyjaciele@atas.pl

