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REGULAMIN 
PROGRAMU DORADCZEGO FRUIT AKADEMIA 

 

§ 1. DEFINICJE 

1. Regulamin – niniejszy dokument określający funkcjonowanie "PROGRAMU DORADCZEGO FRUIT 
AKADEMIA", zwanego dalej „Programem”. 

2. Organizator – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Chemirol” sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, 
ul. Przemysłowa 3, kod pocztowy: 88-300. 

3. Uczestnik – osoba, która korzysta z Programu na zasadach określonych w trybie opisanym w 
niniejszym regulaminie, co zostało zarejestrowane w systemie i zaakceptowane przez Organizatora.  

4. Formularz Zgłoszeniowy – dokument potwierdzający formalnie chęć uczestnictwa w Programie 
Doradczym FruitAkademia na zasadach dostępu podstawowego (załącznik 1. Formularz Zgłoszeniowy 
do programu doradczego FruitAkademia) 

5. Deklaracja Zakupu – dokument potwierdzający formalnie chęć przystąpienia do Programu 
Doradczego FruitAkademia na zasadach dostępu rozszerzonego, czyli rejestracji w Strefie VIP 
(Załącznik 2. Deklaracja Zakupu z Dostępem Rozszerzonym) 

6. Aktywacja – czynność polegająca na uruchomieniu dostępu do Programu dla Uczestnika. 

7. Login oraz Hasło – dane dostępowe pozwalające na korzystanie z dostępnego modułu doradczego 
serwisu www.fruitakademia.pl po zalogowaniu. 

8. Opłata abonamentowa – należność ponoszona przez użytkownika za dostęp do Programu na 
korzyść Organizatora w przypadku wyboru dostępu rozszerzonego. 

9. Dezaktywacja – czynność polegająca na wycofaniu dostępu do Programu dla uczestnika. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Organizatorem Programu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039784, identyfikująca się numerem 
identyfikacji podatkowej NIP: 557-15-89-655 oraz numerem REGON: 092949480, o kapitale 
zakładowym 9 500 000 zł. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz 
innych danych Uczestników niezbędnych do realizacji Programu jest Organizator. 

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu stosownie do zgód 
udzielonych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i w zakresie wskazanym w klauzuli 
informacyjnej zawartej również w Formularzu Zgłoszeniowym. 
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5. Program na zasadach opisanych w Regulaminie prowadzony będzie od dnia 01.01.2021 roku do 
ogłoszenia zamknięcia. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia czasu trwania Programu oraz 
do czasowych jego modyfikacji. 

6. Organizator przewiduje dwa typy udziału Uczestnika w Programie: 

a. Dostęp Podstawowy. Uczestnik otrzymywać będzie informacje doradcze Programu w formie 
SMS bądź e-mail stosownie do wyrażonych w Formularzu Uczestnictwa zgód na wskazane 
tymże formularzu numer telefonu bądź adres e-mail, 

b. Dostęp Rozszerzony. Uczestnik, poza zakresem dostępu opisanym w § 2. pkt. 6 a., otrzyma 
dostęp do STREFY VIP, czyli możliwość korzystania z dostępnego modułu doradczego serwisu 
internetowego poprzez www.fruitakademia.pl. 

 

§ 3. UCZESTNICY  

1. Uczestnikiem Programu może zostać:  

a) osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, prowadząca działalność rolniczą, właściciel i/lub dzierżawca 
gospodarstwa rolnego, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne,  

b) osoba prawna, prowadząca gospodarstwo rolne, której działalność nie obejmuje sprzedaży 
środków ochrony roślin lub nawozów, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
zaopatruje się w określone przez Organizatora produkty w sieci sprzedaży z przeznaczeniem do 
użytku własnego.  

2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy podmiot spełniający warunki wskazane w § 3 pkt. 1., 
który wypełnił załączniki nr 1 i/lub 2 będące odpowiednio formularzem zgłoszenia i deklaracją zakupu 
uprawniającymi do udziału w Programu a jednocześnie jest klientem obsługiwanym przez 
pracowników Organizatora tj. Doradców Klienta oraz sieci sklepów Kurka.  

§ 4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU  

1. Uczestnik spełniający warunki opisane w § 3 pkt. 1., może przystąpić do Programu po wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego i/lub deklaracji przystąpienia (zał. 1 i/lub 2) dostępnych na stronie 
Organizatora www.fruitakademia.pl lub w wersji papierowej u Doradców klienta lub w sieci sklepów 
Kurka. 

2. Formularz Zgłoszeniowy / Deklarację Zakupu należy wypełnić czytelnie i przekazać wersje 
papierową opatrzoną niezbędnymi podpisami doradcy klienta lub do innego, upoważnionego 
pracownika Organizatora na warunkach przewidzianych Regulaminem. 

3. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym, w tym danych osobowych, związanych z Programem 
jest dobrowolne, a jednocześnie wymagane dla aktywacji dostępu do Programu Doradczego 
FruitAkademia. 

4. W formularzu zgłoszeniowym – umożliwiającym dostęp podstawowy należy podać:  

a) Imię i nazwisko,  

b) Numer klienta figurujący w systemie sprzedażowym Organizatora,  

c) Numer telefonu komórkowego,  

d) Dokładny adres zamieszkania,  
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e) Adres e-mail,  

f) Dane dotyczące wielkości gospodarstwa i struktury upraw  

5. W Deklaracji Zakupu z Dostępem Rozszerzonym do Programu należy potwierdzić pisemnie chęć 
przystąpienia oraz akceptację warunków korzystania z programu określonych przez organizatora. 

6. Uczestnik przystępujący do Programu ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze 
stanem rzeczywistym oraz ma obowiązek ich aktualizacji w razie ich zmiany w czasie trwania 
Programu.  

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do niepoprawnych danych wprowadzonych do 
formularza/deklaracji Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia użytkownikowi możliwości 
korzystania z Programu w trybie natychmiastowym. 

8. Podpisy na formularzu zgłoszeniowym i deklaracji zakupu są równoznaczne z akceptacją przez 
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, upoważniają Organizatora do przetwarzania danych 
osobowych użytkownika w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz statystycznych 
badaniach preferencji użytkowników. 

9. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez pisemną 
rezygnację kierowaną na adres Organizatora, który zobowiązuje się do usunięcia danych użytkownika 
z bazy danych.  

§ 5. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE  

1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Organizator drogą elektroniczną tj. na wskazany przez 
użytkownika numer telefonu i/lub email poinformuje Uczestnika o dodaniu go do listy odbiorców 
informacji branżowych opracowywanych przez zespół doradczy FruitAkademia  

2. W przypadku przystąpienia do Programu Doradczego Fruit Akademia na zasadach dostępu 
podstawowego użytkownik będzie otrzymywał zalecenia dot. ochrony w formie krótkich wiadomości 
tekstowych – SMS na wskazany w formularzu numer telefonu oraz 1-2 stronicowych zaleceń 
tekstowych na podany adres email. 

3. W przypadku przystąpienia do Programu Doradczego Fruit Akademia na zasadach dostępu 
rozszerzonego Operator udostępni Użytkownikowi login i hasło do Programu doradczego drogą 
elektroniczną tj. SMS-em na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. Jednocześnie 
Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia warunków wskazanych przez organizatora w deklaracji 
przystąpienia. 

4. Niewypełnienie warunków określonych przez Organizatora, przedstawionych w Deklaracji Zakupu z 
dostępem rozszerzonym będzie skutkować naliczeniem opłaty abonamentowej, która jest zmienna. 

5. Użytkownik loguje się do Programu poprzez stronę internetową www.fruitakademia.pl podając 
uzyskany od organizatora indywidualny klucz dostępu (login i hasło). 

6. Pierwsze logowanie do Programu doradczego Fruit Akademia jest równoznaczne z aktywacją konta 
użytkownika i upoważnia do nieograniczonego korzystania z treści publikowanych na stronie 
Programu doradczego. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do nieupowszechniania informacji 
zawartych w komunikatach Programu doradczego osobom trzecim. 
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7. Organizator ma prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi, który udostępnia informacje 
publikowane na stronach Programu doradczego osobom trzecim, co jest równoznaczne ze złamaniem 
regulaminu oraz przepisów dotyczących praw autorskich i dezaktywacją konta. 

8. Obserwacje i zalecenia opracowywane przez Zespół Doradczy Programu Fruit Akademia są zgodne 
ze stanem wiedzy i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauki jednakże Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody mogące powstać wskutek niewłaściwego zastosowania polecanych 
rozwiązań. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuwzględnionych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa. 

 


