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Regulamin Opolskiego Klubu Smakosza 

funkcjonującego w ramach Szlaku Kulinarnego Województwa 

Opolskiego „Opolski Bifyj” 
 

 

Rozdział 1 

Informacje podstawowe 

 

1. Każdy z członków Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj ma 

możliwość współtworzenia „Opolskiego Klubu Smakosza”. Chęć udziału w projekcie 

zostanie szczegółowo zadeklarowana w porozumieniu (Zał. nr 1) 

2. Celem działalności „Opolskiego Klubu Smakosza” jest wspólna promocja członków 

Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj. 

3. Działalność „Opolskiego Klubu Smakosza” dotyczy wyłącznie usług 

gastronomicznych. 

4. Do „Opolskiego Klubu Smakosza” przynależeć mogą tylko i wyłącznie członkowie 

Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj. 

 

 

Rozdział 2 

Karta Opolskiego Klubu Smakosza 

 

 

1. W każdej restauracji zrzeszonej w „Opolskim Klubie Smakosza” można otrzymać 

kartę „Opolskiego Klubu Smakosza”. 

2. Karta „Opolskiego Klubu Smakosza” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

3. O autentyczności karty stanowi jej unikalny numer seryjny znajdujący się w dolnej 

części karty.  

4. Karta „Opolskiego Klubu Smakosza” jest ważna przez 6 miesięcy od daty zdobycia 

pierwszej pieczątki. 

 

Rozdział 3 

Zbieranie pieczątek 

 

1. Na odwrocie karty znajduje się 6 miejsc na pieczątki. Jedną pieczątkę klient może 

otrzymać po złożeniu zamówienia na usługę gastronomiczną na kwotę minimum 

50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto).  

2. W trakcie jednego dnia w danej restauracji można uzyskać jedną pieczątkę, nawet jeśli 

kwota rachunku sugerowałaby większą ilość pieczątek (np. 150,00 zł nie równa się 3 

pieczątkom). Jedna pieczątka przyznawana jest do jednego rachunku. 
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Niedopuszczalnym jest dzielenie rachunku pomiędzy osoby, po to, aby uzyskać 

większą ilość pieczątek na karcie. 

3. Klient zbiera pieczątki w różnych restauracjach biorących udział w „Opolskim Klubie 

Smakosza”. W jednej restauracji można jednorazowo uzyskać 1 pieczątkę. Pieczątki  

z tej samej restauracji mogą się powtarzać na jednej karcie maksymalnie 2 razy. 

4. Każda Restauracja deklaruje udział w przedsięwzięciu na okres 1 roku, lista 

aktualnych członków „Opolskiego Klubu Smakosza” stanowi załącznik nr 3 

niniejszego regulaminu i aktualizowana jest raz do roku przez OROT. 

5. Klient po zebraniu wszystkich 6 pieczątek otrzyma nagrodę. 

6. System lojalnościowy dotyczy jedynie gości indywidualnych.  

 

 

Rozdział 4 

Nagrody 

 

1. Zebranie wszystkich pieczątek upoważnia klienta do otrzymania nagrody w postaci 

jednego gadżetu z OROT np. fartucha kuchennego lub torby, bądź innej nagrody 

rzeczowej oraz bonu na 20% zniżki (nie więcej niż 100zł brutto)  przy kolejnej 

wizycie w danej restauracji.  

2. Zniżka przy kolejnej wizycie dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku. 

3. Gadżety wybierane są losowo. Ilość gadżetów jest ograniczona. 

4. Bonu nie można spieniężyć, można go przeznaczyć jedynie na usługę gastronomiczną 

w restauracji, w której otrzymało się ten bon. 

5. Tylko jeden gadżet przekazany przez OROT podlega wydaniu klientowi, który zebrał 

na Karcie” Opolskiego Klubu Smakosza” 6 pieczątek. 

6. Gadżety podlegają ewidencjonowaniu. Ilość oraz rodzaj wydanych gadżetów każda 

Restauracja zobligowana jest zapisywać w raportach kwartalnych według wzoru 

dostarczonego przez OROT (Zał. 4 i 5)  i przesyłać do OROT na koniec każdego 

kwartału. 

7. Karta Opolskiego Klubu Smakosza jest własnością OROT i podlega zwrotowi po jej 

wykorzystaniu. Każda z restauracji biorących udział w Opolskim Klubie Smakosza 

odpowiada za ewidencjonowanie zarówno wydawania karty, jak i jej odbioru od 

klienta, który zebrał 6 pieczątek. Wykorzystane karty należy zwrócić do biura OROT 

wraz  

z zestawieniem wydania i odebrania karty w raporcie kwartalnym. 

8. Każda Restauracja zobligowana jest do dbania o przekazane karty i gadżety oraz do 

wykorzystywania ich wyłączenie w ramach działania „Opolskiego Klubu Smakosza”. 

9. Rabaty w danej restauracji będą przyznane tylko wtedy, gdy na karcie lojalnościowej 

wystąpi pieczątka właśnie z tego lokalu. 

10. Rabaty w danej restauracji nie łączą się. 

11. Rabaty dotyczą jedynie klientów indywidualnych. 

12. Rabaty nie będą naliczane dla imprez zorganizowanych. 
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Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Funkcjonowanie „Opolskiego Klubu Smakosza” może działać okresowo/ sezonowo. 

2. Funkcjonowanie „Opolskiego Klubu Smakosza” może zostać zawieszone w każdym 

momencie z ważnych powodów: mała liczba restauracji biorących udział w projekcie, 

brak gratisów, inne ważne powody. 

3. Restauratorzy są zobowiązani do odbioru pieczątek, kart i gratisów z biura OROT  

w terminie podanym do wiadomości wszystkich zainteresowanych. 

4. W uzasadnionych przypadkach OROT może dostarczyć pieczątki, karty i gratisy do 

restauracji. 

5. Restauracje, które nie będą działały zgodnie z niniejszym regulaminem mogą zostać 

usunięte z „Opolskiego Klubu Smakosza”. 

6. OROT zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedopełnienie 

obowiązków przez daną Restaurację wynikających z udziału w „Opolskim Klubie 

Smakosza”. 

7. OROT zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie w przypadku 

pojawienia się istotnych zdarzeń mających wpływ na prawidłowe działanie Klubu. 

8. Uczestnicy „Opolskiego Klubu Smakosza” zobowiązani są do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych udostępnionych w ramach udziału w Opolskim 

Klubie Smakosza. 

9. Złożenie podpisu przez klienta na raportach kwartalnych, o których mowa w rozdziale 

4 pkt. 5 i 6 niniejszego regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody, o której 

mowa w pkt. 8. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania Opolskiego Klubu 

Smakosza oraz w celu promocji Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego 

Opolski Bifyj, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922). 

11. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w przedsięwzięciu, muszą dołączyć do karty 

pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów. 

 

 

 


