
 

 

Regulamin programu „Lider Masters” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Programu „Lider Masters” jest firma Masters Polska, ul. Lektykarska 32 

01-687 Warszawa, NIP: 11820949905, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Program „Lider Masters”, zwany dalej „Programem” jest dedykowany Klientom Sklepu 

on-line Masters Polska www.masterspolska.pl i działa na mocy postanowień n/n 

Regulaminu. 

3. Uczestnikiem Programu „Lider Masters” może być osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca 

pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę rodzica/ opiekuna 

prawnego na udział w Programie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu, likwidacji  

Programu lub wprowadzania jego modyfikowania w całości lub w części, w każdym 

momencie trwania Programu. 

 

§ 2 Zasady działania Programu 

1. Aby zostać Liderem Masters należy spełnić warunek określony w § 1 pkt. 3 oraz 

zaakceptować warunki regulaminu programu i potwierdzić chęć udziału w programie. 

2. Na adres podany przez Uczestnika email Masters Polska wysyła Regulamin oraz zgodę 

do posługiwania się tytułem Lider Masters, Umowę i Cennik przysługujący osobom z 

tytułem Lidera Masters.  

3. Lider Masters jest osobą, która aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych 

(niezależnie od ich rangi), wykaże się listą planowanych startów oraz ma jasno 

sprecyzowane cele sportowe. Dodatkowo Lider Masters wykazuje się wiedzą na temat 

pasz firmy Masters i aktywnie promuje firmę. Działa na rzecz zwiększenia świadomości 

zalet zdrowego i odpowiedzialnego żywienia koni.  

Jeśli Lider Masters nie jest aktywnie działającym zawodnikiem, musi przedstawić plan 

promowania firmy w inny sposób, oraz zapewnić zdjęcia z treningów lub specjalne 

produktowe.  

4. Lider Masters może przekazać prawa do stosowania Cennika osobom trzecim, które z 

Liderem są spokrewnione lub są bliskimi znajomymi Lidera.  

5. Lider Masters dodatkowo otrzymuje: 

a) Czaprak biały do używania podczas zawodów (po 3 miesięcznym okresie próbnym) 

b) Materiały promocyjne w postaci próbek (gdy wyrazi chęć), 

c) Gadżety firmowe (wg ich dostępności) 

http://www.masterspolska.pl/


 

 

c)  Stałą zniżkę na paszę. 
Aktywni Liderzy Masters, wykazujący się zaangażowaniem mogą otrzymywać dodatkowe 

bonusy wynikające ze współpracy.  

 

§ 3 Prawa Lidera Masters 

1. Lider Masters otrzymuje Cennik wraz z cenami produktów Masters, które przysługują 

mu na czas trwania Programu. 

2. Lider Masters może zamawiać produkty w ramach Cennika dla swojej rodziny i  

znajomych. Organizując zamówienia dla coraz większej ilości osób Lider może 

korzystać z dodatkowych atutów współpracy opisanych w załączniku 1. 

3. Lider Masters może uczestniczyć w wydarzeniach i różnych akcjach promocyjnych 

organizowanych przez Organizatora w ramach realizacji Programu w tym: 

a) Testowania produktów, 

b) Recenzowania, wyrażania opinii o produkcie, 

c) Otrzymywania gadżetów firmowych, 

d) innych. 

4. Lider Masters pozostaje pod opieką konsultanta Masters Polska. Konsultant jest 

dyspozycyjny pod adresem e-mail a.swiderska@masterspolska.pl lub  

j.jankowski@masterspolska.pl . Kontakt z konsultantem jest możliwy w godzinach 8:00-

16:00. Rola konsultanta: 

a) Pomoc nowym członkom w pierwszych krokach w Programie, 

b) Prowadzenie Liderów Masters podczas trwania Programu, 

c) Pomoc w doborze właściwych pasz, ustawieniu diety dla konia, 

d) Odpowiedzi na pytania dotyczące Programu i Produktów. 

5. Lider Masters otrzymuje firmową odzież oraz dodatki dla konia (np. czaprak), których 

nie może odsprzedać dalej. 

 

§ 4 Obowiązki Lidera Masters 

1) Głównym i najważniejszym obowiązkiem Lidera Masters jest promowanie idei 

zdrowego żywienia koni oraz propagowania marki w swoim środowisku. 

2) Lider Masters, aby utrzymać Prawa Lidera musi: 

a) Minimum raz w miesiącu przekazać Masters Polska zdjęcia ze swoich startów (w 

sezonie), a w pozostałe miesiące (poza sezonem startowym) inne zdjęcia nawiązujące 

tematyką do treningów, żywienia koni i pozostałych czynności, których celem jest 

zachowanie zdrowej i dobrej formy konia lub promowania marki. 
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b) Na zawodach jeździeckich używać odzieży i dodatków tekstylnych dla konia 

logowanych firmą Masters Polska.  

3) Lider Masters musi zadeklarować przy przystąpieniu do Programu szacowaną ilość 

zamówień w danym okresie. Przez czas trwania Programu, aby utrzymać Prawa Lidera 

trzeba utrzymać deklarowaną ilość ( minimum 40kg w miesiącu) zamówień lub ustalić z 

konsultantem Programu nowe założenia zamówień. Ilości zamówionych produktów można 

dowolnie modyfikować. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

statystycznych i marketingowych firmy Masters Polska. Organizator nie sprzedaje, nie 

wymienia, nie udostępnia zebranych danych innym firmom.  

2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest wyłącznie prawo polskie. 

3. Organizator oraz Lider ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można składać wyłącznie pisemnie 

za pośrednictwem tradycyjnej poczty, kuriera oraz e-mailem. W momencie złożenia 

wypowiedzenia wcześniej niż rok od daty podpisania umowy Lider zobowiązuje się do 

zwrotu materiałów tekstylnych z logotypem Masters.  

4. Po roku korzystania z Programu umowa odnawia się automatycznie.  

5. Program nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami, promocjami czy ofertami 

specjalnymi. 

6. Regulamin dostępny jest na www.masterspolska.pl  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
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