Regulamin Klubu Hodowców TROPICAT I TROPIDOG
§1 Organizator i postanowienia Klubu
1. Organizatorem Klubu Hodowców TropiCat i TropiDog jest firma Tropical Tadeusz Ogrodnik z siedzibą w
Chorzowie przy ul. Opolskiej 25.
2. Celem Klubu jest zrzeszanie odpowiedzialnych hodowli oraz posiadaczy psów i kotów rasowych,
spełniających najwyższe standardy w hodowli, a także dbających o zdrowe i odpowiednio dopasowane
pożywienie na każdym etapie życia zwierząt.
§2 Rejestracja
1. Członkostwo w Klubie Hodowców TropiCat i TropiDog jest bezpłatne i dedykowane hodowcom oraz
właścicielom psów i kotów posiadających rodowód, zarejestrowanych w polskich organizacjach
kynologicznych lub felinologicznych.
2. Warunkiem przystąpienia do Klubu Hodowców TropiCat i TropiDog jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.tropifit.pl oraz przesłanie go
wraz z kopią rodowodu/-ów lub potwierdzeniem rejestracji przydomka hodowlanego* na adres Tropical
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów
*jeśli pies jest w trakcie oczekiwania na rodowód, należy przesład kopię metryki i numer rejestracji w oddziale.

3. Członkowie Klubu rejestrowani będą w odpowiednio przygotowanej bazie danych. Dane objęte są
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Członkowie Klubu wyrażają zgodę na wykorzystanie
danych przez Organizatora w celach marketingowych i informacyjnych, przez co otrzymywad będą za
pośrednictwem poczty elektronicznej: informacje o nowościach, promocjach, artykuły dotyczące
odpowiedzialnego hodowania psów i kotów.
4. Członkostwo w Klubie Hodowców TropiCat i TropiDog nie wiąże się z rezygnacją z członkostwa w innym
klubie hodowców.
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§3 Korzyści i zobowiązania
1. Korzyści płynące z członkostwa w Klubie Hodowców TropiCat i TropiDog:
- możliwośd zakupu karm dla psów lub kotów (TropiDog/TropiCat) z bezpłatną dostawą,
- specjalne ceny na wszystkie karmy,
- bezpłatne wyprawki dla szczeniąt/kociąt przeznaczonych na sprzedaż,
- atrakcyjne nagrody rzeczowe dla aktywnych, polecających nasze karmy klientów w postaci dodatkowej
gratyfikacji uznaniowej w towarze (największe dostępne opakowanie gratis). Warunkiem otrzymania
nagrody jest zrealizowanie 3 krotności minimalnego zamówienia.
- atrakcyjne nagrody rzeczowe za osiągnięcia wystawowe (champion) psów lub kotów należących do
hodowli. Champion wystawy otrzyma największe dostępne opakowanie gratis. Warunkiem otrzymania
nagrody jest opublikowanie zdjęcia oraz informacji o championie skarmianym karmami TropiDog lub
TropiCat na www.tropifit.pl,
- rabaty za uzyskanie zgody dostępu do danych teleadresowych nabywców zwierząt,
- informacja o miotach z danej hodowli zamieszczona na stronie internetowej www.tropifit.pl oraz na
FanPage’u Tropifit,
- pierwsze 15 kg karmy na skarmianie gratis,
2. Zobowiązania Członka Klubu:
- karmienie psów/kotów dorosłych oraz młodych karmami TropiDog/TropiCat,
- troska o dobry wizerunek marki, polecanie karm TropiDog/TropiCat innym hodowcom oraz nabywcom
szczeniąt/kociąt,
- przekazywanie nabywcom szczeniąt/kociąt wyprawek TropiDog/TropiCat,
- zaopatrywanie się w karmę TropiDog/TropiCat na potrzeby hodowli. Istnieje możliwośd dystrybucji
produktów zakupionych w firmie Tropical.
- dokonanie minimalnych zakupów raz na 4 miesiące: hodowle psów - 4 opakowania po 15 kg (lub
równowartośd wagi w małych opakowaniach), hodowle kotów- 2 opakowania po 15 kg (lub
równowartośd wagi w małych opakowaniach),
- rozdawanie ulotek i próbek TropiDog/TropiCat podczas wystaw psów/kotów rasowych,
- ustawienie banera lub banera typu roll-up (jeżeli organizator zezwoli) podczas wystaw psów/kotów
rasowych
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§4 Wyprawki dla szczeniąt/kociąt
1. O miocie należy poinformowad Organizatora drogą elektroniczną na miesiąc przed wydaniem
szczeniąt/kociąt.
2. Warunkiem otrzymania wyprawki dla szczeniąt/kociąt jest co najmniej miesięczna historia zakupów
oraz przesłanie pocztą elektroniczną do Organizatora kopii karty miotu.
3. Wyprawki zostaną dostarczane w terminie maksimum 2 tygodni od otrzymania karty miotu.
4. W zestawie wyprawki znajdują się:
- karmy Junior dla szczeniąt dużej lub karmy Junior dla szczeniąt małej rasy lub karmy dla kociąt
(w najmniejszych dostępnych opakowaniach)
- miarka,
- smycz,
- firmowa miska,
- broszura informacyjna
5. Członek Klubu TropiCat i TropiDog zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wyprawki.
6. W przypadku gdy nabywca szczenięcia/kocięcia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych, przesyłane mu będą informacje o nowościach, a także materiały informacyjne
dotyczące prawidłowej hodowli psów/kotów.
7. Tropical zastrzega sobie odmowę w wydaniu wyprawki w następujących sytuacjach:
- więcej niż dwa mioty w roku u suki hodowlanej,
- więcej niż dwa mioty na dwa lata u kotki hodowlanej,
- sprzedaż kilku szczeniąt lub kociąt jednemu nabywcy (domniemanie nabycia w celu
odsprzedaży),
- niedopełnienie punktu 3.2 niniejszego Regulaminu.
§5 Zamówienia i dostawa
1. Zamówienia karmy należy dokonywad drogą mailową na adres: dzial.handlowy@tropical.com.pl lub
telefonicznie pod nr. tel. (+48 32) 249 92 10 nr wewn.: 115, 118, 125.
2.Dokładne informacje dotyczące płatności oraz dostawy określone są w Warunkach Handlowych firmy
Tropical.
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§6 Postanowienia koocowe
1. Automatyczne wykluczenie z Klubu związane jest z niedokonywaniem zakupów przez okres 8 miesięcy.
Członkostwo wraz z przywilejami zostanie przywrócone w ciągu 2 miesięcy od dokonania zakupów
określonych w Regulaminie.
2. Wykluczenie z Klubu może nastąpid, jeżeli niespełnione zostały inne warunki zawarte w Regulaminie w
§3 punkt 2.
3. Członkostwo może zostad wypowiedziane przez hodowcę w każdej chwili, bez podawania przyczyny,
poprzez poinformowanie o tym Organizatora drogą elektroniczną na adres ijanik@tropical.pl
§7 Ważnośd i zmiany Regulaminu
1. Firma Tropical zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
2. Firma Tropical zastrzega sobie prawo do zamknięcia w każdym czasie Klubu Hodowców TropiCat i
TropiDog w całości.
3. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wszelkich czynności związanych z
funkcjonowaniem Klubu Hodowców.
4. Czynności Członka Klubu związane z jego uczestnictwem poddane będą regularnej kontroli przez firmę
Tropical.
5. W przypadku likwidacji hodowli Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
firmę Tropical na piśmie.
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