„PRESTIGE SPORT CLUB”
Funkcjonalność przychodowa dla:
klubów i organizacji sportowych, talentów sportowych, przedsiębiorców, osób
fizycznych, użytkowników internetu.

Zasady funkcjonowania
w ramach portalu sportowego www.apoyopoland.com.

1. Program przychodowy pod nazwą „ PRESTIGE SPORT CLUB” wprowadzony jest jako pozycja
przychodowa w ramach portalu sportowego przedsięwzięcia www.apoyopoland.com.
2. Program pod nazwą „PRESTIGE SPORT CLUB” w ramach przedsięwzięcia www.apoyopoland.com
ma na celu dać możliwość wszystkim, bez wyjątku, uczestnikom programu pozyskiwanie i zarabianie
środków finansowych w ramach dostępnej funkcjonalności i zasad współpracy.
3. Program pod nazwą „PRESTIGE SPORT CLUB” jest jedną z wielu funkcjonalności przychodowych
portalu sportowego, dzięki której kluby sportowe wszystkich dyscyplin i kategorii, organizacje sportowe,
talenty sportowe, ale również osoby fizyczne będą mogły na bieżąco pozyskiwać środki finansowe na
własne cele i potrzeby.
4. Główną zasadą programu jest nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy klubami sportowymi,
organizacjami oraz talentami sportowymi, a przedsiębiorcami i internautami.
5. Uczestnikiem
programu
„PRESTIGE
SPORT
CLUB”
może
być:
- klub sportowy, który ma podpisaną umowę zrzeszeniową z portalem sportowym w ramach
przedsięwzięcia www.apoyopoland.com
- klub sportowy, który nie ma podpisanej umowy zrzeszeniowej z portalem sportowym w ramach
przedsięwzięcia www.apoyopoland.com
- organizacja sportowa, która ma podpisaną umowę zrzeszeniową z portalem sportowym w ramach
przedsięwzięcia www.apoyopoland.com
- organizacja sportowa, która nie ma podpisanej umowy zrzeszeniowej z portalem sportowym w
ramach przedsięwzięcia www.apoyopoland.com,
- osoba fizyczna będąca talentem sportowym, która posiada swój profil na portalu sportowym w
ramach przedsięwzięcia www.apoyopoland.com,
- każda osoba fizyczna nie będąca talentem sportowym,
- każda inna osoba fizyczna/organizacja/podmiot nie wymieniony powyżej,
- każdy przedsiębiorca/firma, osoba prowadząca działalność gospodarczą.
6. Zasady

funkcjonowania

programu

są

następujące:

6.1. Każdy z uczestników programu PRESTIGE SPORT CLUB może zaprosić Przedsiębiorcę z
własnego otoczenia do wspierania polskiego sportu, polskich klubów i organizacji sportowych
oraz osób uzdolnionych - talentów sportowych za pomocą portalu sportowego w ramach
przedsięwzięcia
www.apoyopoland.com.

6.2. Każdy z uczestników programu PRESTIGE SPORT CLUB który zaprosi Przedsiębiorcę z
własnego otoczenia otrzyma wynagrodzenie finansowe lub reklamowe zgodnie z zasadami
określonymi w punkcie 7 pn.: „Zasady wynagradzania uczestników programu PRESTIGE SPORT
CLUB”.
6.3. Przedsiębiorca, który przyjmie zaproszenie do programu PRESTIGE SPORT CLUB zobowiązany
będzie zapłacić roczną opłatę abonamentową w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy
złotych) netto na konto właściciela portalu sportowego w ramach przedsięwzięcia
www.apoyopoland.com
z
następującym
założeniem,
że:
- 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto zostanie bezpośrednio przez właściciela portalu
przekazane w ciągu 3 dni roboczych na konto uczestnika programu, który zaprosił danego
Przedsiębiorcę. W/w kwota może być obniżona do wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Szczegóły
w
punkcie
nr
7
niniejszego
załącznika.
- 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto zostanie przeznaczonych na świadczenia dla
Przedsiębiorcy w ramach portalu sportowego i całego przedsięwzięcia www.apoyopoland.com. W/w
kwota może być zwiększona do wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Szczegóły w punkcie
nr 7 niniejszego załącznika.

6.4. Świadczenia dla Przedsiębiorcy w ramach programu PRESTIGE SPORT CLUB i
zrealizowanej
opłaty
abonamentowej
to
łącznie:
- przekazanie przez właściciela przedsięwzięcia www.apoyopoland.com pisemnej informacji do
wszystkich klubów i organizacji sportowych, talentów sportowych zrzeszonych w portalu sportowym o
przystąpieniu danego Przedsiębiorcy do programu PRESTIGE SPORT CLUB wraz z opisem
działalności Przedsiębiorcy, danymi kontaktowymi oraz prośbą o wspieranie danego Przedsiębiorcy,
- klub sportowy, organizacja lub talent sportowy, który zaprosił danego Przedsiębiorcę jest
zobowiązany poinformować na własnym profilu w portalu sportowym o fakcie otrzymania wsparcia od
danego Przedsiębiorcy w ramach przedsięwzięcia www.apoyopoland.com oraz niezależnie we
własnych, dostępnych kanałach na mediach społecznościowych,
- zamieszczenie stałej - rocznej reklamy Przedsiębiorcy w programie PRESTIGE SPORT CLUB w
zakładce FIRMY. Forma reklamy będzie uzgodniona z administratorem przedsięwzięcia i oddana
Przedsiębiorcy do własnej modyfikacji w ciągu roku czasu.
- udostępnienie danemu Przedsiębiorcy dostępu do bazy zakupowej wszystkich podmiotów
zrzeszonych
w
portalu
sportowym,
- udostępnienie danemu Przedsiębiorcy miejsca reklamowego w funkcjonalności „ na stronie głównej
funkcjonalności PRESTIGE SPORT CLUB” na okres jednego miesiąca do wykorzystania według
własnego uznania. Format reklamy oraz czas emisji zostaną uzgodnione bezpośrednio z
administratorem portalu.

- Przedsiębiorca będzie miał możliwość w ramach programu PRESTIGE SPORT CLUB wprowadzać
i kolportować przez portal o zasięgu ogólnopolskim programy lojalnościowe dedykowane dla wszystkich
uczestników przedsięwzięcia.

7. Zasady wynagradzania uczestników programu PRESTIGE SPORT CLUB.
7.1. Uczestnicy, którzy zaproszą do programu PRESTIGE SPORT CLUB Przedsiębiorcę z
własnego otoczenia otrzymają:
- klub sportowy, organizacja sportowa oraz osoba fizyczna będąca talentem sportowym
która ma podpisaną umowę zrzeszeniową z portalem sportowym w ramach przedsięwzięcia
www.apoyopoland.com za zaproszenie do programu każdego Przedsiębiorcy otrzyma 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych) netto płatne w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania się środków
finansowych od Przedsiębiorcy na koncie bankowym Spółki - administratora portalu
www.apoyopoland.com
- klub sportowy oraz organizacja sportowa, które nie mają podpisanej umowy zrzeszeniowej z
portalem sportowym w ramach przedsięwzięcia www.apoyopoland.com za zaproszenie do programu
każdego Przedsiębiorcy otrzyma 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto płatne w ciągu 3 dni
roboczych od daty zaksięgowania się środków finansowych od Przedsiębiorcy na koncie bankowym
Spółki - administratora portalu www.apoyopoland.com
- każda osoba fizyczna nie będąca talentem sportowym, za zaproszenie do programu każdego
Przedsiębiorcy otrzyma 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto płatne w ciągu 3 dni
roboczych od daty zaksięgowania się środków finansowych od Przedsiębiorcy na koncie bankowym
Spółki - administratora portalu www.apoyopoland.com
- każda inna osoba fizyczna/organizacja/podmiot nie wymieniony powyżej, za zaproszenie do
programu każdego Przedsiębiorcy otrzyma 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych) netto płatne w
ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania się środków finansowych od Przedsiębiorcy na koncie
bankowym Spółki - administratora portalu www.apoyopoland.com
- każdy Przedsiębiorca/firma, osoba prowadząca działalność gospodarczą, zrzeszona w
portalu biznesowym - dla przedsiębiorczości za zaproszenie do programu każdego Przedsiębiorcy
otrzyma 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto płatne w ciągu 3 dni roboczych od daty
zaksięgowania się środków finansowych od Przedsiębiorcy na koncie bankowym Spółki - administratora
portalu www.apoyopoland.com
7.2. Wypłata wynagrodzenia dla poszczególnych uczestników będzie następowała po
podpisaniu dokumentów finansowych przygotowanych przez administratora przedsięwzięcia
www.apoyopoland.com spełniających wymogi przepisów prawa.
8. W celu zachowania przejrzystości i transparentności każdy Przedsiębiorca wpłacający środki
finansowe musi podać w tytule przelewu nazwę i dane kontaktowe uczestnika na podstawie którego
zaproszenia przyłącza się do programu PRESTIGE SPORT CLUB.
9. Właściciel przedsięwzięcia - administrator portalu www.apoyopoland.com prosi o nie
wpłacanie żadnych kwot finansowych w przypadku jakichkolwiek niejasności lub przed
kontaktem z organizatorem programu.
10. Wszelkie pytania proszę kierować na adres zarzad@apoyopoland.com lub przez formularz
kontaktowy zamieszczony pod adresem www.apoyopoland.com.
11. Właściciel przedsięwzięcia - administrator portalu zastrzega sobie prawo zmiany zasad
funkcjonowania programu PRESTIGE SPORT CLUB lecz nie może to nastąpić przed okresem 14 dni
licząc od daty opublikowania takiej zmiany na portalu www.apoyopoland,com. Powyższe zmiany nie
mogą być stosowane do umów już zawartych z danymi Przedsiębiorcami, chyba że obie strony Umowy
wyrażą taką wolę.

Niniejsze Zasady Funkcjonowania stanowią Załącznik do Regulaminu portalu www.apoyopoland.com
oraz wchodzą w życie z dniem opublikowania na portalu www.apoyopoland.com.
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