
R E G U L A M I N   Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 
„Doceń polskie - SUPLEMENTY”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie - SUPLEMENTY”, 
 zwanego dalej „Programem”.
2.  Organizatorem Programu jest Wioletta Kuźniar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WIOLETTA KUŹNIAR  
 PHU GEMINI, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, zwane dalej „Organizatorem”.
3.  Celem Programu jest promocja wysokiej jakości produktów (suplementów diety) dostępnych na polskim rynku, 
 spełniających założenia Regulaminu Programu, poprzez przyznanie godła promocyjnego „Doceń polskie 
 - SUPLEMENTY”, zwanego dalej „Godłem” oraz certyfikatu poświadczającego spełnienie wymogów Programu, 
 zwanego dalej „Certyfikatem”.
4.  Oceny produktów dostarczonych do udziału w Programie dokonują niezależni eksperci Centrum Znakowania 
 Żywności, z siedzibą: ul. Hetmańska 54/92, 60-219 Poznań oraz przedstawiciele Organizatora lub osoby 
 przez niego wskazane.
5.  Adres strony internetowej Programu: www.DocenPolskie.pl zwany dalej „Serwisem internetowym”.

§ 2
UCZESTNIK PROGRAMU
1.  Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie 
 Wspólnoty Europejskiej i sprzedająca swoje produkty na terenie Polski, zwana dalej „Uczestnikiem”.

§ 3
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 
1.  Zgłoszenie wyrobów do Programu jest dobrowolne. 
2. Do udziału w Programie można przystąpić w każdej chwili, zgłaszając akces uczestnictwa poprzez bezpośredni, 
 telefoniczny lub mailowy kontakt z Organizatorem, lub za pośrednictwem Serwisu internetowego.
3.  Zgłoszenie do Programu polega na wysłaniu do Organizatora „Zgłoszenia Uczestnictwa”, którego wzór stanowi 
 Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4.  Przy zgłaszaniu produktu do udziału w Programie przez jego Uczestnika, konieczne jest potwierdzenie informacji 
 zawartych w „Zgłoszeniu Uczestnictwa”, przez osobę posiadającą upoważnienie do reprezentowania danego 
 Uczestnika. Osoba podpisująca „Zgłoszenie Uczestnictwa” podpisując je oświadcza, że takie upoważnienie posiada.
5.  Przesyłając do Organizatora „Zgłoszenie Uczestnictwa” Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Audytu 
 certyfikacyjnego produktów zgłoszonych, w ten sposób przez niego i zgadza się na obciążenie kosztami z tym 
 związanymi, określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.  Zgłoszenie produktu do Programu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego 
 Regulaminu.

§ 4
ZASADY PROGRAMU
1.  Uczestnictwo w Programie daje Uczestnikowi możliwość otrzymania (w przypadku pozytywnego wyniku Audytu 
 certyfikacyjnego) Certyfikatu oraz prawa do korzystania z Godła. Godło Uczestnik może wykorzystywać we wszelkich  
 działaniach promocyjnych dotyczących produktu, który to Godło otrzymał. Zgoda ta dotyczy następujących pól 
 eksploatacji: 
 a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Godła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Godła, w tym 
  techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 b)  w zakresie obrotu produktami, na których Godło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
  oryginałów albo egzemplarzy,
 c)  w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, 
  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w ramach webcastingu, a także 
  publiczne udostępnianie Godła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez 
  siebie wybranym,
 d)  trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Godła w całości lub w części jakimikolwiek środkami  i w jakiejkolwiek formie, 
  w szczególności w formie elektronicznej, cyfrowej, w tym wprowadzenie elektronicznej wersji Godła 



  do pamięci komputera lub serwera, utrzymywanie elektronicznej wersji Godła na serwerze,
 e) swobodne używanie Godła w zakresie reklamy i promocji, w szczególności wykorzystanie Godła 
  we wszelkich nośnikach reklamy takich jak: plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne, nagrania audio i video 
  w tym telewizyjne i radiowe spoty reklamowe, reklama w prasie, na stronach internetowych, maile, gadżety 
  reklamowe, a także na opakowaniach produktu,
z zastrzeżeniem, iż przestaje obowiązywać w momencie wprowadzenia przez Uczestnika istotnych zmian w składzie lub 
procesie produkcyjnym danego produktu. Uczestnik jest zobowiązany poinformować o takim fakcie Organizatora. Jeśli 
Uczestnik zamierza nadal korzystać z Godła dla tego produktu, powinien dostarczyć produkt do ponownego Audytu, który 
odbędzie się na zasadach, jak przy pierwotnym Audycie tego produktu.
2.  Audyt certyfikacyjny zgłoszonego produkt polega na:
 - weryfikacji danych zawartych w „Zgłoszeniu Uczestnictwa”,
 - weryfikacji zgodności informacji zamieszczonych na etykiecie produktu z aktualnymi wymogami prawnymi,
 - weryfikacji adekwatności informacji zamieszczonych na etykiecie/opakowaniu produktu z jego zadeklarowanym  
  działaniem, wynikającym z jego składu,
 - weryfikacji zgodności zamieszczonych na etykiecie/opakowaniu produktu oświadczeń żywieniowych 
  i zdrowotnych, z aktualnymi wymogami prawnymi.
3.  Do pozytywnego rozstrzygnięcia Audytu certyfikacyjnego, konieczne jest spełnienie czterech kryteriów:
 - pozytywny wynik weryfikacji danych zawartych w „Zgłoszeniu Uczestnictwa”,
 - pozytywny wynik analizy zgodności informacji zamieszczonych na etykiecie produktu z aktualnymi 
  wymogami prawnymi,
 - pozytywny wynik analizy adekwatności informacji zamieszczonych na etykiecie/opakowaniu produktu 
  z jego zadeklarowanym działaniem, wynikającym z jego składu,
 - pozytywny wynik analizy zgodności zamieszczonych na etykiecie/opakowaniu produktu oświadczeń 
  żywieniowych i zdrowotnych, z aktualnymi wymogami prawnymi,
4.  Korzystanie z Godła oraz otrzymanie Certyfikatu jest możliwe po wniesieniu stosownych opłat, zgodnie 
 z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wysokość opłat może ulegać zmianie. O wszelkich ewentualnych 
 zmianach dotyczących wysokości opłat Uczestnik zostaje poinformowany przed rozpoczęciem Audytu jego 
 produktu/produktów.
5.  Uczestnik może poddać produkt wyłącznie Audytowi, bez konieczności wykupywania licencji na korzystanie 
 z Godła oraz wnoszenia opłaty za otrzymanie Certyfikatu. W takim wypadku ponosi jedynie koszt Audytu, zgodnie 
 z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.  Audyty certyfikacyjne prowadzone są w sposób ciągły. 
7.  Maksymalny czas, w jakim produkt zostaje poddany Audytowi wynosi 14 (czternaście) dni od momentu 
 dostarczenia Organizatorowi kompletu niezbędnych danych, przez Uczestnika. 
8.  Po zakończeniu Audytu Uczestnik otrzymuje od Organizatora informację o tym, czy jego produkt spełnia wymogi 
 Programu i czy może,  ubiegać się o otrzymanie Certyfikatu oraz Godła. 
9.  Uczestnik deklarując chęć zgłoszenia produktu do udziału w Programie, zobowiązuje się dostarczyć na własny 
 koszt próbkę produktu (w ilości 1-2 szt. każdego zgłaszanego asortymentu) i/lub wzór etykiety produktu, 
 w terminie maksymalnie 7 (siedmiu) dni od daty przesłania Zgłoszenia Uczestnictwa.
10. Próbki produktów należy dostarczyć na adres: PHU GEMINI, ul. Knapowskiejo 12/27, 60-126 Poznań.
11. Wzory etykiet należy dostarczyć na adres: PHU GEMINI, ul. Knapowskiejo 12/27, 60-126 Poznań 
 lub (w wersji elektronicznej) na adres poczty elektronicznej: biuro@centrumZZ.pl
12. Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne błędy znajdujące się na etykietach produktów dostarczonych 
 na Audyt przez Uczestnika, ponosi Uczestnik.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Informacje o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku Audytu certyfikacyjnego, przekazane zostaną Uczestnikowi, 
 po jego zakończeniu, drogą elektroniczną.
2.  W sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 
 przemysłowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 49 poz. 508 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  
 pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego.
3.  Wszelkie kwestie sporne oraz inne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz zasad stosowania 
 Programu będą przez Strony załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać 
 będzie właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu

K O S Z T Y   U C Z E S T N I C T W A 
w Programie „Doceń polskie - SUPLEMENTY”

opcja A 
Audyt certyfikacyjny  - analiza zgodności wartości zadeklarowanych przez Producenta 
na etykiecie produktu, z wymogami Programu „Doceń polskie - SUPLEMENTY”.

        200 PLN za jeden produkt
     w tej chwili Promocja „Na dobry początek”: 0 (zero) PLN

opcja B 
Audyt certyfikacyjny + przyznanie Certyfikatu  

        1 500 PLN za jeden produkt

opcja C
Audyt certyfikacyjny + przyznanie Certyfikatu + korzystanie z licencji 
na używanie Godła Programu, w działaniach promocyjnych  
        2 000 PLN za jeden produkt

Udział w Audycie certyfikacyjnym (niezależnie od jego wyniku) nie obliguje do wykupu 
opcji: „przyznanie Certyfikatu” lub „korzystanie z licencji na używanie Godła Programu”.

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto (+ 23% VAT). 

Certyfikat Godło

C E R T Y F I K A T
Niniejszy Certyfikat zaświadcza, iż produkt pod nazwą:

SUPLEMENT DIETY PRZYKŁADOWA NAZWA

spełnia kryteria 
Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 

„Doceń polskie” - SUPLEMENTY

0001/2017

Data Centrum Znakowania Żywności

01.07.2017 r.


