
REGULAMIN  

 

Program Lojalnościowy APERITIF 

obowiązujący od 21.11.2016 r. 

 

 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:  

 

Organizator Programu – Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

0000016481, NIP: 725-17-52-913 REGON: 472247798. 

Program Lojalnościowy APERITIF – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu 

Lojalnościowego APERITIF, adresowany do klientów Punktów Akceptujących, którym będą przyznawane Korzyści z tytułu 

uczestnictwa w programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

Punkt Akceptujący – punkty honorujące Program Lojalnościowy APERITIF, wymienione na stronie programu 

www.kartaaperitif.pl. 

Regulamin Programu – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego APERITIF, który definiuje prawa i obowiązki 

Uczestnika, w szczególności korzyści płynące z przynależności do programu. 

Uczestnik – osoba, która bierze udział w Programie Lojalnościowym APERITIF, na zasadach przewidzianych w niniejszym 

regulaminie. 

Karta Uczestnika – karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu Lojalnościowego APERITIF zgodnie z 

niniejszym Regulaminem Programu, posiadająca indywidualny numer na niej umieszczony i która jest przeznaczona do 

wykorzystania przez Uczestnika w celu korzystania z ofert adresowanych do Uczestników Programu Lojalnościowego 

APERITIF. Karta Uczestnika nie jest kartą imienną. W formularzu zgłoszeniowym następuje także podpisanie informacji o 

przyjęciu do wiadomości niniejszego Regulaminu. 

Formularz Zgłoszeniowy – udostępniany przez Organizatora Programu w Punkcie Akceptującym w formie papierowej lub 

w formie on-line dostępny na stronie www.kartaaperitif.pl, który po wypełnieniu danych obowiązkowych: płeć, imię, data 

urodzenia, kod pocztowy, adres email i / lub numer telefonu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę, a w wypadku 

składania formularza drogą on-line oznaczenia pola akceptującego znajomość Regulaminu programu, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie, stanowi wniosek tej osoby przyjęcie jej do Programu Lojalnościowego APERITIF 

jako Uczestnika Programu.  

Baza Danych – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym APERITIF, w tym w 

szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny 

podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.  

Korzyść – każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora Programu tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki 

na zakup towarów lub świadczonych usług. 

Towary lub Usługi – towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora po cenach lub 

na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanym osobom, które nie uczestniczą w Programie 

Lojalnościowym APERITIF. 

Partner – inny podmiot, z którym Organizator zawarł odrębną umowę i  którego lokal  stanowi Punkt Akceptujący, a których 

lista znajduje się na stronie www.kartaaperitif.pl. 

 

2. Postanowienia ogólne 

 

2.1. Program trwa od dnia 08.07.2016 r. do odwołania na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

2.2. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestnika od chwili 

ogłoszenia.  

2.3. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu Lojalnościowego 

APERITIF. 

2.4. Program APERITIF jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.5. W ramach Programu Uczestnik: 

a. może korzystać z promocji Programu Lojalnościowego APERITIF, 

b. może brać udział w odrębnych promocjach dedykowanych dla Uczestników Programu,  

c. może uzyskiwać informacje o wydarzeniach powiązanych z Programem. 

2.6. Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do wybranych Uczestników wskazanych przez 

Organizatora według ustalonych przez niego kryteriów. 

2.7. Przez określenie Punkt Akceptujący Organizatora Programu należy rozumieć Punkty Akceptujące uprawnione do 

dystrybucji Kart Uczestnika jak i do akceptacji Kart Uczestnika. Pełen wykaz Punktów Akceptujących oraz ich 

uprawnienia znajduje się na stronie www.kartaaperitif.pl. 

 

3. Uczestnictwo w programie 

 

3.1. Do Programu Lojalnościowego APERITIF może przystąpić jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i 

posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 



3.2. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego APERITIF jest wypełnienie w sposób czytelny i kompletny 

Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z prawdą oraz podpisanie i złożenie w wyznaczonych Punktach Akceptujących 

Organizatora Programu lub poprawne wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w formie on-line.  

3.3. Organizator nie ma obowiązku przyjęcia do Programu zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, zawierających błędy. 

3.4. Złożenie poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika Programu jest tożsame z faktem, że 

zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia. 

3.5. Poprawnie wypełnione Formularze zgłoszeniowe zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w 

Bazie Danych Sfinks Polska S.A. 

 

4. Karta uczestnika  

 

4.1. Kartę Uczestnika otrzymuje każdy Uczestnik, który przystąpił do Programu Lojalnościowego APERITIF poprzez  

poprawnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptował Regulamin i spełnia wymogi podane w punkcie 3.1. 

Karta Uczestnika może być wykorzystana do uzyskania Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

4.2. Uczestnik, który dokonał zamówienia Karty Uczestnika poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego 

on-line, otrzyma kartę w ciągu 14 dni. Karta Uczestnika zostanie wysyłana poczta na adres podany w Formularzu 

Zgłoszeniowym.  

4.3. Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora Programu.  

4.4. Karta Uczestnika może być wykorzystana jedynie przez Uczestnika Programu Lojalnościowego APERITIF. 

4.5. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu 

płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.  

4.6. Uprawnienia wynikające z Karty nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na 

rzecz innych osób, w tym pomiędzy Kartami, nie mogą być wymieniane na gotówkę. 

4.7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. Organizator, w 

ciągu 7 dni kalendarzowych od poinformowania go przez Uczestnika o kradzieży lub utracie Karty, dezaktywuje ją. W 

przypadku kradzieży, utraty Karty Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o nową Kartę w Punkcie 

Akceptującym uprawnionej do wydawania Kart. 

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości wykorzystania Karty, wynikającego z uszkodzenia 

paska magnetycznego, kodu identyfikacyjnego lub numeru identyfikacyjnego znajdującego się na Karcie z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatora. 

4.9. W przypadku braku możliwości wykorzystania Karty z przyczyn nieleżących po stronie Uczestnika, Uczestnik może 

wyrobić nową Kartę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

4.10. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatora. 

 

5. Zasady otrzymywania rabatów oraz zniżek  

 

5.1. W celu przyznania przywilejów płynących z udziału w Programie Lojalnościowym APERITIF, Uczestnik powinien 

poinformować oraz przekazać przyjmującemu zamówienie pracownikowi Punktu Akceptującego Kartę Uczestnika, w 

momencie wyboru formy płatności przed dokonaniem płatności za złożone zamówienie. W przypadku nieokazania Karty 

Uczestnika przed dokonaniem płatności, Punkt Akceptujący ma prawo odmówić udzielenia rabatu.   

5.2. Uczestnikowi zostanie naliczony rabat bądź zniżka od produktów, które są objęte promocją w ramach Programu 

Lojalnościowego APERITIF. Wykaz produktów, grup produktów objętych rabatem Programu Lojalnościowego 

APERITIF, stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.  

5.3. Karta Uczestnika upoważnia Uczestnika do uczestniczenia w specjalnych promocjach orgaznizowanych dla 

Uczestników Programu. Informacje na temat tych promocji będą przekazywane pocztą elektroniczną, telefonicznie oraz 

w formie SMS. Promocje mogą być dostępne we wszystkich Punktach Akceptujących bądź tylko wskazanych w 

przesłanej informacji.    

5.4. Uczestnicy Programu nie mogą sumować rabatu  ani łączyć ze sobą promocji. Szczegółowy wykaz pozycji nie biorących 

udziału w Programie Lojalnościowym wymieniony jest w złączniku numer 1 do Regulaminu oraz dostępny jest na stronie 

www.kartaaperitif.pl.  

5.5. Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień w Korzyściach, w tym wprowadzania nowych ofert 

promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji w celu 

podniesienia atrakcyjności Programu. 

5.6. Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie najaktywniejszych Uczestników Programu, 

którzy są wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów ustalonych przez Organizatora. Kryteria takie przed ich 

wprowadzeniem zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie www.kartaaperitif.pl. 

Wybór Uczestnika Programu jako adresata określonych Korzyści zostanie mu zakomunikowany przesłaniem 

wiadomości SMS.   

 

6. Ochrona danych osobowych  

 

6.1. Podane dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora Programu - Sfinks Polska 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000016481 w celu prowadzenia 



Programu Lojalnościowego APERITIF, w tym w szczególności umożliwienia Uczestnikom udziału w Programie, 

komunikacji z Uczestnikami oraz wydawania Korzyści.  

6.2. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uzyskanie przez Organizatora 

Programu jest niezbędne do przystąpienia do Programu. Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez 

zaznaczenie przez uczestnika odpowiedniego kwadratu na Formularzu Zgłoszeniowym i własnoręczny podpis na tym 

Formularzu Zgłoszeniowym. 

6.3. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Programu dane osobowe Uczestnika przekazywane są Partnerom 

Organizatora Programu w celu obsługi uczestnictwa w Programie. 

6.4. W przypadku gdy dane Uczestnika podane w Formularzu Zgłoszeniowym wypełnionym w Punkcie Akceptującym są 

nieczytelne lub są niewystarczające do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za opóźnienie lub brak działania związanego z przywilejami uczestnictwa w programie. Uczestnik jest zobowiązany do 

weryfikacji czytelności lub kompletności danych, wymaganych do wypełnienia w formularzu. 

6.5. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich uzupełniania, uaktualnienia, 

sprostowania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również prawo żądania czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub do ich usunięcia, w przypadku jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ww. ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane. 

6.6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie 

powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak 

działania spowodowany niezaktualizowaniem danych. 

6.7. Ponadto Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu 

przez Sfinks Polska S.A. w celach marketingowych Sfinks Polska S.A. podpisując stosowne oświadczenie w formularzu 

zgłoszeniowym. 

6.8. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną 

(SMS) od Sfinks Polska S.A. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) podpisując stosowne oświadczenie na formularzu. 

 

7. Zakończenie programu i utrata statusu Uczestnika 

 

7.1. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała 

nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne dane w Formularzu Zgłoszeniowym.  

7.2. Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy Kartę Uczestnika wykorzystują w celu osiągnięcia 

Korzyści również inne osoby nie będące Uczestnikami Programu.  

7.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym 

związanych kosztów. Rezygnacje należy składać na adres mailowy Organizatora opinie@sfinks.pl z tytułem 

„Rezygnacja Program Lojalnościowy APERITIF”. 

7.4. Na pisemne żądnie Uczestnika zgłoszone Organizatorowi na adres Sfinks Polska S.A., 05-500 Piaseczno, 

Świętojańska 5A Organizator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Uczestnika.. Żądanie Uczestnika 

dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z automatyczną rezygnacją Uczestnika 

z Programu. 

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym momencie. Organizator poinformuje Uczestników 

o zakończeniu Programu na stronie internetowej Organizatora z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

7.6. Po zamieszczeniu powiadomienia o zakończeniu Programu nie ma możliwości przystąpienia do Programu. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

8.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Programem. Zgłoszenie reklamacyjne 

należy składać na adres mailowy Organizatora opinie@sfinks.pl z tytułem „Reklamacja Program Lojalnościowy 

APERITIF”.  

8.2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zgłoszenia 

reklamacyjnego. O decyzji co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora Uczestnik zostanie 

powiadomiony wiadomością mailową wysłaną na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja.  

8.3. Wszelka pozostała korespondencja może być kierowana przez Uczestnika do Organizatora na adres ul. Świętojańska 

5a 05-500 Piaseczno lub na adres mailowy opinie@sfinks.pl Uczestnik może również skontaktować się z 

Organizatorem telefonicznie pod numerem telefonu 801 802 112 w dniach roboczych w godzinach 8.00-17.00.  

8.4. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.kartaaperitif.pl i w Punktach Akceptujących. 

8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kartaaperitif.pl/


Załącznik numer 1 do Regulaminu Programu Lojalnościowego APERITIF. 
 

Wykaz produktów, grup produktów objętych rabatem Programu Lojalnościowego APERITIF 

 

Stan na 21.11.2016 

 

Wykaz wysokości rabatu obowiązującego we wskazanych Punktach Akceptujących, uczestniczących w programie lojalnościowym 

APERITIF. Wykaz Punktów Akceptujących dostępny jest na www.kartaaperitif.pl  

 

OFERTA NR. I Restauracje Sphinx - Oferta obowiązująca wyłącznie w restauracjach wg. wykazu dostępnego na www.kartaaperitif.pl, dostępna 

dla Uczestników, którzy dołączyli do programu w jednej z wymienionych w wykazie restauracji w okresie od 06.05.2016 do 07.07.2016 dla oferty 

Restauracji Sphinx NR. I. 

 

OFERTA NR. II Restauracje Sphinx - Oferta obowiązująca we wszystkich restauracjach wg. wykazu dostępnego na www.kartaaperitif.pl, dostępna 

dla Uczestników programu, którzy dołączyli do programu w jednej z wymienionych w wykazie restauracji od 08.07.2016 dla oferty Restauracji 

Sphinx NR. II, oraz dla Uczestników programu, którzy dołączyli do programu w jednej z wymienionych w wykazie restauracji  w okresie od 

06.05.2016 do 07.07.2016  dla oferty Restauracji Sphinx NR I, i chcą skorzystać z oferty w innej restauracji niż te wymienione w wykazie restauracji 

dla oferty Restauracji Sphinx NR I.  

 

PUNKTY AKCEPTUJĄCE  

OFERTA 

Napoje 

bezalkoholowe  
Piwa i Wina * 

Oferta 

podstawowa -  

Menu główne, 

wkładka do menu 

Nowości  

Dodatkowe oferty  w 

tym łączące się z 

ofertami 

podstawowymi  

** 

 

Karta Win i 

Alkoholi *   

 

Napoje 

sezonowe 

Restauracje SPHINX wg. wykazu 

dostępnego na www.kartaaperitif.pl 

– OFERTA I  

dla Użytkowników, którzy 

przystąpili do programu w okresie 

od 06.05.2016 do 07.07.2016  

 

50% 

 

50% 

 

20% 

 

Do  70 % 

 

50% 

 

50% 

Restauracje SPHINX wg. wykazu 

dostępnego na www.kartaaperitif.pl 

– OFERTA I  

dla Użytkowników, którzy 

przystąpili do programu od dnia 

08.07.2016 

40% 40% - Do  70 % 40% 40% 

Restauracje SPHINX wg. wykazu 

dostępnego na www.kartaaperitif.pl 

– OFERTA II   

dla Użytkowników, którzy 

przystąpili do programu od dnia 

08.07.2016 

40% 40% - Do  70 % 40% 40% 

Restauracje CHŁOPSKIE JADŁO 

wg. wykazu dostępnego na 

www.kartaaperitif.pl 

 

40% 40% - Do 70 % 40% 40% 

**oferta może być dostępna tylko w wybranych punktach akceptujących  

** dodatkowe oferty przekazane indywidualnie Uczestnikowi lub opublikowane na stronie  www.kartaaperitif.pl oraz dostępne  w danych Punktach Akceptujących 

 

Uczestnicy Programu Lojalnościowego APERITIF nie mogą: 

- sumować rabatu z kilku Kart Programu Lojalnościowego APERITIF,  

- łączyć promocji z Programem Sphinx Student Club oraz Kids Club i Menu dziecięce, Lunch Menu, Menu Śniadaniowe, 

- łączyć innych promocji nie uczestniczących w Programie lub nie wskazanych przez Punkt Akceptujący.  

 

Restauracje Sphinx, które nie akceptują oraz nie wydają kart Aperitif: 

 

LP. Kraj Id Lok Restauracja Nazwa Lokalu Adres lokalu Miasto 

1 PL         115 Sphinx LESZNO Nr 115 CH Galeria Leszno 64-100 Leszno, ul. Konstytucji 3-go Maja 12 Leszno 

2 PL         124 Sphinx ZGIERZ Nr 124 ul. H. Dąbrowskiego 20 95-100 Zgierz, ul. Henryka Dąbrowskiego 20 Zgierz 

3 PL         198 Sphinx GNIEZNO Nr 198 ul. Rynek 7 62-200 Gniezno, ul. Rynek 7 Gniezno 

4 PL 805 Chłopskie Jadło BIELSKO-BIAŁA Nr 805, ul. Warszawska 330 43-300 Bielsko – Biała, ul. Warszawska 330 Bielsko – Biała  
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