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REGULAMIN PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA” i “KUBEK PORCELANOWY DO 
KAWY” 

Organizatorem programu „Karta Lojalnościowa” i “Kubek porcelanowy do kawy” jest Jacek 

Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków. 

1. Programy „Karta Lojalnościowa” i “Kubek porcelanowy do kawy” jest skierowany dla 

osób dokonujących zakupów w Hotelu**** Galaxy, w restauracji Andromeda Alfa oraz 

w kawiarni Jordan Cafe. 

2. Celem programów jest nagradzanie Klientów nabywających kawy w Hotelu Galaxy, 

restauracji Andromeda Alfa oraz w kawiarni Jordan Cafe. 

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lojalnościowa” i 

“Kubek porcelanowy do kawy” jak również określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników. Program regulaminu obowiązuje firmę Jordan Group i Uczestników od 

chwili jego ogłoszenia. 

Definicje 

4. Programy „Karta Lojalnościowa” i “Kubek porcelanowy do kawy”, zwane dalej 

„Programami”, jest zorganizowanym przez Jordan Group systemem pozwalającym 

na nagradzanie Uczestników. 

5. Karta Lojalnościowa – papierowa karta do zbierania pieczątek/naklejek, która służy 

jako dowód uczestnictwa w Programie 

6. Kubek porcelanowy - biały kubek porcelanowy dodawany do zakupu 

wyszczególnionych w regulaminie kaw 

7. Hotel Galaxy i Andromeda Alfa – hotel i restauracja znajdujące się przy ul. Gęsia 22a 

w Krakowie oraz Jordan Cafe - kawiarnia znajdująca się na ul. Długiej 9. 

8. Uczestnik Programów – osoba dokonująca zakupów w Hotelu Galaxy, restauracji 

Andromeda Alfa oraz w kawiarni Jordan Cafe, która do Programu przystąpiła na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

Postanowienia Ogólne 

9. W ramach Programy “Karta Lojalnościowa” Uczestnik gromadzi pieczątki/naklejki za 

każdą zakupioną kawę  w Hotelu Galaxy, restauracji Andromeda Alfa oraz w kawiarni 

Jordan Cafe, po zebraniu pieczątek/naklejek Uczestnik może je wymienić na 

dowolną kawę oraz kubek na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 
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10. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, mogą one zostać 

złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty 

pracownikowi Hotelu Galaxy, Andromeda Alfy lub Jordan Cafe i poprosić o 

przeniesienie wszystkich pieczątek/naklejek na jedną kartę. 

11. W ramach Programu “Kubek porcelanowy do kawy” Uczestnik przy zakupie 

wyszczególniony w regulaminie kaw dostaje kawę w porcelanowym kubku, który 

może zabrać ze sobą za darmo, kubek jest wliczony w cenę kawy. 

12.Pieczątki/naklejki zebrane na karcie oraz kubki porcelanowe nie podlegają wymianie 

na gotówkę.  

13.Prawo do korzystania z karty lojalnościowej, a w szczególności do wymiany 

pieczątek/naklejek na kawę oraz kubek, ma każdy kto przedstawi wypełnioną kartę 

pracownikowi Hotelu Galaxy, Andromedy Alfy lub Jordan Cafe. 

Uczestnictwo 

12. Do Programów przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 

18 roku życia. 

13. Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości kart lojalnościowych oraz 

porcelanowych kubków. 

14. Jordan Group zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej 

przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje 

podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione. 

Karta 

15. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę. 

16. Karta Programu ważna jest w Hotelu Galaxy, restauracji Andromeda Alfa oraz w 

kawiarni Jordan Cafe. 

17. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek/naklejek przyznawanych za 

zakup dowolnej kawy wg zasad opisanych poniżej. 

18. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek/naklejek, wg 

zasad opisanych poniżej. 

19. Pieczątki/naklejki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo. 

Kubek 

14.Uczestnik w ramach akcji “Kubek porcelanowy do kawy” przy zamówieniu kawy 

dostaje kubek porcelanowy zamiast papierowego zaoferowany przez Organizatora 
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15.Uczestnik może przed nalaniem kawy ozdobić kubek własnoręcznie pisakami 

udostępnionymi przez pracowników Hotelu Galaxy, Andromedy Alfy lub Jordan Cafe. 

16.Kawa jest podana w tym samym porcelanowym kubku, który otrzymał Uczestnik 

17.Klient może zażądać nalania kawy do papierowego kubka rezygnując tym samym z 

kubka porcelanowego, przy czym po rezygnacji z kubka porcelanowego i wyboru 

kubka papierowego, nie ma możliwości później zażądać kubka porcelanowego 

18.Uczestnik może zabrać kubek porcelanowy w którym pije kawę lub wypić kawę, 

zwrócić kubek i zażądać nowego, czystego kubka 

19. Kawy po zakupie których przysługuje możliwość odebranie porcelanowego kubka:  

Hotel Galaxy oraz Andromeda Alfa: gorące cytrusowe podwójne espresso z tonikiem; 

lawendowe caffe latte z nutą wanilii; podwójnie migdałowe caffe latte; podwójnie 

kokosowe caffe latte; owocowa mokka z ciemną czekoladą; pomarańczowa mokka z 

ciemną czekoladą i wanilią; kokosowa mokka z ciemną czekoladą; migdałowa mokka 

z mleczną czekoladą i wisienką; podwójnie pistacjowe affogato. 

Jordan Cafe: lawendowe caffe latte z nutą wanilii; migdałowe caffe latte; kokosowe 

caffe latte; pomarańczowa mokka z wanilią; kokosowa mokka; migdałowa mokka 

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika 

20. Jordan Group zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki/naklejki za 

nabycie dowolnej kawy w Hotelu Galaxy, restauracji Andromeda Alfa oraz w kawiarni 

Jordan Cafe. 

21. Każda pieczątka/naklejka odpowiada jednej zakupionej kawie. 

22. Jordan Group zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania 

pieczątek/naklejek. 

23. Pieczątki/naklejki są przystawiane na Kartę podczas zakupu. Klient może odmówić 

otrzymania pieczątki/naklejki. 

24. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, 

pieczątki/naklejki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu. 

Wymiana pieczątek na kawy 

25. Po zebraniu 5 pieczątek/naklejek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania 

dowolnej darmowej kawy oraz kubka porcelanowego. 

26. Warunkiem odbioru prezentu jest stawienie się w Hotelu Galaxy, restauracji 

Andromeda Alfa lub w kawiarni Jordan Cafe. 
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27. Pieczątki/naklejki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę 

ani na żaden inny produkt z oferty Hotelu Galaxy, restauracji Andromeda Alfa oraz w 

kawiarni Jordan Cafe. 

Zakończenie lub zawieszenie Programu 

28. Jordan Group zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programów w 

każdej chwili. 

29. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł 

wymienić zebrane pieczątki/naklejki na kawę pod warunkiem, że zebrał ich 

odpowiednią ilość. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub 

zawieszenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki/naklejki zostaną 

unieważnione. 

Postanowienia Końcowe 

31. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Programów „Karta Lojalnościowa” i “Kubek porcelanowy do kawy”. 

32. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on 

charakter wyłącznie informacyjny. 

  

Postanowienia Końcowe 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Programu „Karta Lojalnościowa” i “Kubek porcelanowy do kawy”. 

Akcje organizowane przez Organizatora nie łączą się. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on 

charakter wyłącznie informacyjny. 


