
Szanowni Goście Feta i Pesto Kouzina ! 

Pragnąc docenić Państwa  zaufanie i obecność w naszych gościnnych progach, stworzyliśmy program 

lojalnościowy, w ramach którego  proponujemy naszym Gościom dodatkowe korzyści. 

Serdecznie zachęcamy do odebrania KARTY FiP, która dostępna jest w naszej Restauracji.  

Karta FiP upoważnia Państwa do korzystania z upustu na usługi gastronomiczne w Feta i Pesto Kouzina 

w wysokości 10 % !! 

ZAPRASZAMY 

 Regulamin korzystania z Karty FiP. 

1. Postanowienia ogólne 
a. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Karty FiP w  Restauracji 

Feta i Pesto Kouzina przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14a, 30-797 Kraków, 

zwanego w dalszej części Programem. 

b. Program organizowany jest przez Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą  

w Krakowie przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków – właściciela 

Restauracji Feta i Pesto Kouzina,  w dalszej części zwanej Organizatorem. 

c. W Programie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat 

oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w dalszej części zwana 

Uczestnikiem. 

d. Program ma na celu przyznawanie świadczeń Uczestnikom programu 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

e. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,  

w każdym momencie trwania Programu. Każda zmiana Regulaminu przez 

Organizatora zostanie umieszczona na stronie internetowej www.fetaipesto.pl.  

f. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie użycie Karty FiP jest jednoznaczne  

z jego akceptacją. 

2. Przystąpienie do Programu 
a. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego (Formularz), który dostępny jest w Restauracji. Wypełniony 

Formularz powinien być czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i oddany 

pracownikowi Restauracji. Uczestnik ma obowiązek wypełnić wszystkie 

wymagane pola Formularza. Zaakceptowany zostanie tylko prawidłowo 

wypełniony Formularz i oddany wraz ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator 

zastrzega sobie jednak prawo do odmowy akceptacji Formularza  

w uzasadnionych przypadkach, tj.: brak podpisu, nieprawdziwe, niekompletne 

dane Uczestnika. 

b. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany powiadomić Organizatora  

o zmianach danych podanych w Formularzu. 

c. Akceptacją treści Regulaminu jest złożony przez Uczestnika podpis  

na Formularzu. 

3. Program Karty FiP 
a. Karta jest imienna i nie może być użyczana osobom trzecim. 

http://www.fetaipesto.pl/


b. Prawa wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być sprzedawane, 

przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób 

trzecich. 

c. Karta jest ważna w okresie 3 miesięcy od daty jej wydania Uczestnikowi.  

d. Karta może być wykorzystywana wielokrotnie w okresie  jej ważności. 

e. Po upływie 3 miesięcy od daty wydania Karty, Kartę uznaje się  

za wykorzystaną i należy ją zwrócić Organizatorowi celem wydania nowej 

Karty. 

f. Karta FiP wydawana jest Uczestnikowi, który prawidłowo wypełni Formularz, 

w tym  wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokona 

jednorazowej płatności  za usługi gastronomiczne (z wyłączeniem alkoholu)  

w kwocie co najmniej 100 zł. 

g. Karta jest wydawana Uczestnikowi przez pracownika Feta i Pesto Kouzina, po 

odebraniu od Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza, wpisaniu 

imienia i nazwiska Uczestnika oraz daty ważności obowiązywania Karty. 

h. Karta nie obowiązuje na oferty promocyjne, „Obiad Grecki”, „Lunch dnia”, 

oraz przy organizacji imprez okolicznościowych i Wieczorów Greckich,  

i obejmuje wyłącznie usługi gastronomiczne świadczone od poniedziałku do 

piątku soboty z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych oraz nie dotyczy 

napoi alkoholowych. 

i. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania pracownika Restauracji Feta  

i Pesto Kouzina o zamiarze skorzystania z Karty najpóźniej w momencie 

żądania rachunku za wykonaną usługę. 

j. Pracownik Feta i Pesto Kouzina nie ma możliwości naliczenia rabatu po 

wystawieniu paragonu fiskalnego za wykonana usługę. 

k. Dodatkowym przywilejem uczestnictwa w Programie może być powiązane  

z prawem do udziału w specjalnych akcjach - promocjach, które przeznaczone 

są wyłącznie dla Uczestników, według wyboru Organizatora. Informacje 

dotyczące promocji przesyłane są drogą elektroniczną, bądź telefonicznie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o aktualnych 

akcjach promocyjnych, z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub 

nieprawdziwych danych.  

l. Organizator może unieważnić kartę jeżeli jest ona użytkowana niezgodnie  

z Regulaminem 

4. Rezygnacja z Programu  
a. Wyłączenie Uczestnika z Programu przez Organizatora może nastąpić  

w przypadku gdy:………………………………………………………………..  

i.  Uczestnik anulował zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

ii. Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu, 

iii. Uczestnik nie przestrzega Regulaminu. 

b. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja musi zostać 

złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja obowiązuje 

od chwili złożenia pisma Organizatorowi. 

c. Potwierdzenie rezygnacji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres email 

Uczestnika podany w Formularzu. 

5. Zakończenie Programu  
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu 

w każdej chwili jego trwania. 



b. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji na stronie 

internetowej www.fetaipesto.pl w przypadku zawieszenia lub zakończenia 

Programu. 

6. Postanowienie końcowe 
a. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku ewentualnych 

konsekwencji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w działaniu Programu. 

b. Uczestnik akceptuje  Regulaminu poprzez podpis złożony na Formularzu. 

c. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na 

adres Organizatora.  

d. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie Karty  

z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika. 

f. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Programu sprawuje Organizator.  

g. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fetaipesto.pl oraz  

w Restauracji Feta i Pesto Kouzina. 

h. Regulamin  przeznaczony jest dla Klientów Feta i Pesto Kouzina i obowiązuje 

od  dnia 01.01.2020 r. r. 
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