REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW

1. Organizatorem Klubu Hodowców jest firma Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., z
siedzibą przy ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów Reguły, wyłączny
dystrybutor produktów Farmina Pet Foods w Polsce.
2. Celem Klubu jest promocja odpowiedzialnej, zgodnej z najwyższymi standardami
hodowli psów i kotw oraz propagowanie i zapewnianie optymalnych rozwiązań w
zakresie żywienia.
3. Członkiem Klubu może zostać każdy hodowca oraz właściciel psa/kota
rodowodowego, zarejestrowanego w:
a. Związku Kynologicznym w Polsce
b. Klubie Owczarka Niemieckiego Długowłosego
c. Polskim Związku Felinologicznym
d. Polskiej Federacji Felinologicznej Felispolonia
e. International Cat Fanciers
f. World Cat Federation WCT
g. The International Cat Association TICA
Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego,
dołączenie kopii rodowodu psa czy kota. Jeżeli pies/kot jest w trakcie oczekiwania na
wystawienie rodowodu należy dołączyć kopię metryki oraz numer rejestracji w oddziale.
4. Korzyści płynące z członkostwa w Klubie
a. Możliwość zakupu karm dla psów i kotów Team Breeder i innych produktów
oferowanych przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. w specjalnych
cenach dla hodowców.
b. Bezpłatne wyprawki dla szczeniąt i kociąt urodzonych w hodowli.
c. Atrakcyjny Program Lojalnościowy.
d. Specjalne akcje promocyjne.
e. Informacja o hodowli, baner reklamowy umieszczony na stronie
internetowej Klubu Hodowców
5. Zobowiązania Członka Klubu
a. Dba o dobry wizerunek marki, poleca produkty Team Breeder innym
hodowcom, nabywcom szczeniąt/kociąt
b. Przekazuje nieodpłatnie kompletne wyprawki nabywcom szczeniąt/kociąt

c. Regularnie dokonuje zakupu karm linii Team Breeder, minimum raz w
miesiącu dwa opakowania Team Breeder Dog 20kg (hodowcy psów
rasowych) lub dwa opakowania Team Breeder Cat 10kg (hodowcy kotów
rasowych)
d. Przestrzega zakazu dalszej odsprzedaży karm Team Breeder i wyprawek.
6. Wyprawki dla szczeniąt/kociąt
Warunkiem otrzymania wyprawek jest przesłanie do Klubu pocztą elektroniczną
na adres: a.piechal@farminapolska.pl lub faxem kopii karty miotu jednak nie
później niż w ciągu 28 dni od urodzenia szczeniąt/kociąt.
Pakiety startowe zostaną wysłane do Hodowcy w ciągu max. 3 tygodni od
otrzymania kopii karty miotu.
Jeśli nabywca szczeniaka/kociaka wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych
przez Organizatora w celach marketingowych, na jego adres e-mail będą wysyłane
informacje o nowościach produktowych.
Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wyprawek jeżeli nie otrzyma w
umówionym terminie kserokopii karty miotu lub jeśli hodowca nie dokonał zakupu
karmy Farmina Team Breeder w ciągu 31 dni poprzedzających zamówienie
wyprawek.
Wyprawki zamawiane wraz z karmą Team Breeder zostaną wysłane bezpłatnie. W
przypadku zamówienia samych wyprawek, zamawiający (hodowca) zostanie
obciążony kosztami przesyłki kurierskiej.
7. Zamówienia karmy należy dokonywać drogą mailową na adres
ania.farmina.pl@gmail .com lub telefonicznie pod nr 506 105 227.
8. Płatności można dokonywać przelewem na nr konta podany w potwierdzeniu
zamówienia lub za pobraniem.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem poczty i firm kurierskich.

