
REGULAMIN TEAMU UNDERCARP 

 

§1.Do naszego teamu może dołączyć każdy bez względu na swój wiek, lecz w każdej chwili członek 
może zostać usunięty z teamu (na przykład z powodu negatywnego reprezentowania firmy co 

będzie skutkowało zabraniem rabatu na nasze produkty i zakończeniem naszej współpracy. 
 
§2. Pierwsze 10 osób które będzie chciało dołączyć do teamu otrzyma bon o wartości 100 zł do 
wykorzystania w naszym sklepie firmowym undercarp.pl . Pozostałe osoby aby dołączyć do naszego 
teamu będą musiały dokonać zakupu w naszym sklepie undercarp.pl za minimum 100 zł . 

 

§3.Każdy członek naszego teamu musi stosować zasadę złów i wypuść czyli uwalniać wszystkie 
złowione ryby. Jeżeli miała by miejsce taka sytuacja że nasz członek nie wypuszcza złowionych ryb to 
zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z teamu bez odwołania. 
 
§4.Undercarp team powstał w celu promowania naszej firmy. 

 

§5.Każdy członek przyjęty do teamu Undercarp team otrzymuje rabat w wysokości 20 % (można 

uzyskać większy rabat, lecz wszystko zależy od twojej aktywności i działania w teamie ). Każdy 

teamowicz dostanie indywidualny kod rabatowy. Kod rabatowy można wykorzystywać tylko w 

naszym sklepie online pod adresem undercarp.pl . 

 
Produkty z udzielonym rabatem pod żadnym pozorem nie można odsprzedawać osobom 

trzecim, ponieważ może to grozić natychmiastowym wydaleniem członka z teamu.  

Dlatego też produkty kupione po rabacie można wykorzystać tylko do własnych celów 

wędkarskich. 

 
§6.Członkowie teamu będą mieli możliwość w pierwszej kolejności przetestowania 
wybranych przez Nas nowych produktów zanim trafią one do sprzedaży. 
 
§7.Każdy członek teamu jest zobowiązany do: 

 
-wykonywania zdjęć z zasiadki ( zdjęcia z rybami i naszymi produktami) mile widziane także zdjęcia 
z panoramą łowiska 
 
- opublikowania zdjęć w/w na swoim profilu społecznościwym raz na jakiś czas 
 
- podsyłania relacji z wybranych zasiadek, które zamieścimy na naszym blogu firmowym 

 

§8.Każdy członek teamu może dostać dodatkowy rabat za następujące działania: wykonywanie 

filmów wideo w których pokaże nasze produkty, udzielanie się na innych portalach wędkarskich 

w których pokaże nasze produkty ( przykładowo w relacji z zasiadki zamieści zdjęcie z naszymi 

produktami i podkreśli je w treści relacji. 

 
§9. Nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków teamowicza bez podania przyczyny, będzie 
skutkowało usunięciem członka z temu Undercarp Team. 

 

§10.Dołączenie do naszego teamu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu a także z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wszystkie materiały przesłane do 

nas: filmy,zdjęcia,relacje,opinie będą na stałe wykorzystywane przez firmę Undercarp. Najprościej 



mówić akceptując regulamin wyrażacie zgodzę na publikowanie swoich materiałów w mediach takich 

jak: Internet,gazeta,filmy wideo. 



 
Dołączenie do teamu Undercarp jest decyzją dobrowolną. Nikt nikogo nie zmusza na siłę aby 

dołączył do naszego teamu. Mam nadzieję że z wszystkimi osobami, które dołączą do teamu 

naszej firmy będzie nam się bardzo dobrze współpracowało. 

 

Z poważeniem 

Michał Strzelecki 


