
 Regulamin Programu Lojalnościowego CityDiet  

(dalej: „Regulamin lojalnościowy”) 

§ 1 Wstęp 

1. Regulamin lojalnościowy definiuje zasady i warunki niezbędne do wzięcia udziału w programie 

lojalnościowym (dalej: „Program”)  CityDiet.   

2. Właścicielem City Diet są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru 

czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488 (dalej: „CityDiet”).  

3. Program umożliwia klientom City Diet zbieranie punktów lojalnościowych na zasadach 

określonych w Regulaminie lojalnościowym (dalej: „Punkty”), które następnie będą mogli wymienić 

na bonusy wskazane przez City Diet, na warunkach wskazanych w Regulaminie lojalnościowym 

(dalej: „Bonusy”).  

4. Program obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie www.citydietcatering.pl, do jego 

zamknięcia przez City Diet, według postanowień Regulaminu lojalnościowego.  

5. Założenia programu obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w miastach realizacji 

dostaw CityDiet.  

 

§ 2 Zasady udziału w Programie 

1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikiem Programu może być każdy, kto w 

okresie obowiązywania Programu zarejestruje swoje konto klienta CityDiet podczas składania 

Zamówienia lub założy konto w panelu Klienta CityDiet i złoży Zamówienie. Aby konto klienta w 

Programie zostało aktywowane Klient zobowiązany jest dokonać płatności za złożone 

Zamówienie.  

2. W celu przystąpienia do Programu, Uczestnik winien założyć Konto na stronie 

www.citydietcatering.pl, co skutkuje zawarciem z CityDiet umowy uczestnictwa w Programie.  

3. Klient może wziąć udział w Programie tylko raz w okresie jego obowiązywania.  

4. Klient zobowiązuje się korzystać z Programu w sposób nienaruszający przepisów prawa, 

postanowień Regulaminu lojalnościowego, Regulaminu City Diet, a także ogólnych zasad 

korzystania z sieci Internet. 

§ 3 Punkty 

1. City Diet przyznaje klientowi Punkty zgodnie z następującymi warunkami: 

 
Każde 50zł wydane na Zamówienie w Panelu  

 

 
 +50 
pkt  

 

Każde 100 zł wydane na Zamówienie w Panelu 

 
+100 
pkt  

 

 
Zapraszaj znajomych: każde 50zł wydane na Zamówienie w Panelu przez osobę z 
Twojego polecenia na podstawie indywidualnego kodu polecającego  

 

+100 
pkt  

 

 
Ocena posiłku w Panelu Klienta   

 

+50 pkt  
 

Ocena Zamówienia z Panelu Klienta z treścią powyżej 100 znaków  
 

+100 
pkt  

 

http://www.citydietcatering.pl/


Każde 100 zł wydane na dietę indywidualną zamówioną poza Panelem (Klienci 

posiadających konto w Panelu Klienta) 

+50 pkt 

2. CityDiet może założyć, że za określone dodatkowe działanie klienta, może zdobyć on Punkty tylko 

raz; albo tylko gdy posiada on status nowego klienta CityDiet (tj. nie składał nigdy Zamówienia ani 

nie posiadał konta klienta CityDiet). 

3. CityDiet zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków do spełnienia przez  

klientów CityDiet w celu uzyskania Punktów przez klienta za określone działania, które 

każdorazowo będą wskazywane na stronie www.citydietcatering.pl.  

4. W ramach Programu CityDiet może organizować czasowe promocje, oferujące możliwość 

zdobycia Punktów za wskazane przez CityDiet działania klienta, z zastrzeżeniem, iż będą inne, 

niż wymieniono w tabeli powyżej.  Szczegółowe informacje definiujące dodatkowe działania 

klienta, liczbę Punktów możliwych do uzyskania oraz warunki ich zdobycia, CityDiet będzie 

każdorazowo publikował na stronie www.citydietcatering.pl. 

5. Zebrane przez klienta CityDiet Punkty: 

a) nie podlegają wymianie na środki pieniężne. 

b) nie mogą migrować na inne konto Klienta. 

c) Klient CityDiet nie może przekazywać innemu użytkownikowi swoich Punktów.  

d) Punkty są ważne w okresie obowiązywania Programu. Po upływie terminu ich ważności ulegają 

skasowaniu. 

6. Jeżeli nie dojdzie do skutku całkowite świadczenie usług przez CityDiet zgodnie ze złożonym 

przez Klienta  Zamówieniem, w związku z którym klientowi zostały przyznane Punkty (np. w 

związku z odstąpieniem przez klienta od umowy lub jej rozwiązaniem, nieważnością lub 

anulowaniem Zamówienia) lub w przypadku odnotowanego przez CityDiet złamania Regulaminu 

lojalnościowego lub Regulaminu CityDiet, czy też błędnego zaksięgowania danej aktywności, 

punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane. 

7. Punkty zbierane są na Koncie Klienta w zakładce: Moje Punkty. Punkty uznaje się za przyznane w 

momencie ich odnotowania na Koncie, co możliwe jest po spełnieniu warunków ich przyznania 

określonych w Regulaminie lojalnościowym. W przypadku Punktów za wartość Zamówienia, 

punkty naliczane są dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie CityDiet, Klient może dokonać 

weryfikacji aktualnej liczby Punktów za pośrednictwem Konta lub kontaktując się z CityDiet (adres 

poczty elektronicznej: hello@citydiet.pl; numer telefonu: 880 419 000).  

8. Punkty nie są przyznawane i nie będą naliczane w następujących przypadkach: 

 za zamówienia Testowe 

 za zamówienia bezpłatne 

 za vouchery i karty podarunkowe (zarówno zakup jak i ich użycie) 

9. za Zamówienia złożone  za pośrednictwem stron porównywarek cateringów  w tym np: 

www.dietly.pl  

10. Punkty naliczane są dopiero od dnia uruchomienia Programu. 

  

§ 4 Wymiana Punktów na Bonusy 

1. Klient CityDiet posiadający na swoim Koncie zgodną z Regulaminem lojalnościowym liczbę 

Punktów może dokonać ich wymiany na Bonusy, w postaci rabatów pieniężnych na Zamówienia 

Klienta, voucherów prezentowych na określoną kwotę do wykorzystania na Zamówienia, inne 

produkty i nagrody oferowane przez CityDiet lub partnerów CityDiet. Informacja o saldzie konta 

Punktów uprawniających do wymiany na dany Bonus podana jest na stronie 

www.citydietcatering.pl. 

2. Klient CityDiet wymienia Punkty  na rabat pieniężny udzielony na Zamówienie jedynie w 

momencie składania Zamówienia wyłącznie poprzez swoje Konto. W tym celu Klient CityDiet 

http://www.citydietcatering.pl/
http://www.dietly.pl/


loguje się do swojego Konta, zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas składania 

Zamówienia. Klient nie ma możliwości wymiany Punktów poprzez zamówienie e-mailowe, 

telefoniczne lub w inny sposób dostępny w CityDiet. Wartość Zamówienia Klienta CityDiet zostaje 

pomniejszona o rabat pieniężny, stanowiący Bonus za wymienione Punkty. 

3. Klient CityDiet dokonując wymiany Punktów deklaruje ilość wymienianych Punktów. Punkty mogą 

zostać wymienione wyłącznie na Bonus o wartości nie większej niż posiadana przez niego ilość 

Punktów z uwzględnieniem okresu obowiązywania Programu.  

4. Klient CityDiet dokonuje wymiany Punktów na voucher prezentowy poprzez swoje Konto, zgodnie 

z pojawiającymi się podczas procesu wskazówkami. Ważność Vouchera prezentowego to 3 

miesiące od dnia wymiany go na Punkty. Voucher prezentowy należy wykorzystać przy składaniu 

Zamówienia. Voucher prezentowy nie podlega wymianie na pieniądze.  

5. Stan Moich Punktów Klienta CityDiet ulega umniejszeniu o ilość punktów po ich wymianie na 

Bonusy. 

6. CityDiet zastrzega sobie możliwość modyfikowania Bonusów oraz wprowadzenia innych, o 

których informacja będzie każdorazowo udostępniana na stronie www.citydietcatering.pl.  

7. Bonusy w postaci rabatu udzielanego na Zamówienie Klienta mogą łączyć się z innymi 

promocjami, o ile warunki takiej promocji nie stanowią inaczej.  

§ 5 Zakończenie uczestnictwa w Programie 

1. Z uczestnictwa w Programie Klient CityDiet może zrezygnować w każdej chwili  poprzez złożenie 

oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć drogą 

elektroniczną (mailowo) na adres: hello@citydiet.pl lub pisemnie na adres: ul. Głogowska 14, 60-

734 Poznań. 

2. CityDiet dopuszcza okoliczności wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Klientowi 

CityDiet z powodu naruszenia przez Klient CityDiet postanowień Regulaminu lojalnościowego, 

Regulaminu CityDiet lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. CityDiet 

określa w wypowiedzeniu jego przyczynę. 

3. Zaleca się, by Klient CityDiet, rozważający wypowiedzenie umowy, w miarę możliwości uprzednio 

wymienił zebrane Punkty na Bonusy, jeśli jest do nich uprawniony. Punkty Klienta CityDiet ulegną 

skasowaniu w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie. 

4. Zakończenie udziału w Programie, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie, 

skutkuje utratą zebranych przez Klienta CityDiet Punktów oraz utratą prawa do wymiany 

zebranych Punktów na Bonusy.  

5. CityDiet może w dowolnym momencie zawiesić lub zaprzestać prowadzenia Programu. O takiej 

decyzji Klienci zostaną poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub 

zakończeniem Programu, poprzez Konto lub korespondencję na adres e-mail wskazany podczas 

zakładania konta Klienta. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej 

Programu tj. www.citydietcatering.pl.  W tym czasie Klienci CityDiet powinni dokonać wymiany 

Punktów na Bonusy. Punkty niewykorzystane w tym czasie podlegają skasowaniu.  

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lojalnościowym zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu City Diet oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu lojalnościowego oraz Regulaminu 

CityDiet, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu lojalnościowego. 

2. Treści materiałów reklamowo-promocyjnych dotyczące Programu mają charakter informacyjny. 

3. Reklamacje związane z Programem należy składać na zasadach określonych w Regulaminie City 

Diet.  

4. Klient CityDiet przed przystąpieniem do Programu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem 

City Diet i Regulaminem lojalnościowym. 

5. Regulamin lojalnościowy obowiązuje od dnia 18.05.2021r.  
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