
REGULAMIN PROGRAMU 

„POLECAM CAT CLUB FENIKS” 

                                                   Obowiązuje od 15.01.2019r do odwołania 

 

1. Program trwa od 15.01.2019r do odwołania. 

2. Program przeznaczony jest dla członków CCF, które polecą CCF nowym osobom oraz dla osób 

poleconych przez członków CCF. 

3. Członek CCF polecający nową osobę musi mieć opłaconą składkę członkowską za bieżący rok i 

nie zalegać z opłatami za dokumenty hodowlane. 

4. Z programu wykluczone są osoby, które należą lub należały do stowarzyszeń niezrzeszonych 

w WCC. 

5. W programie mogą brać udział  osoby zapisujące się do CCF mieszkające w Polsce oraz 

wszyscy członkowie CCF. 

6. Warunkiem uczestnictwa w programie osoby zapisującej się do CCF jest wpisanie w 

Deklaracji Członkowskiej imienia, nazwiska i przydomka hodowlanego osoby polecającej. 

7. Członek CCF, który w okresie trwania programu spełnił warunki określone w punkcie 2., 3., 4., 

5.  Regulaminu otrzymuje: 

a) 20 zł za polecenie osoby, która nie była wcześniej członkiem żadnego innego 

stowarzyszenia zrzeszającego hodowców i miłośników kotów. Powyższa kwota zostanie 

dopisana do salda rachunku i może być wykorzystana do opłat za dokumenty hodowlane, 

koszty wydruku i wysyłki dokumentów. 

b) 50 zł za polecenie pierwszej osoby, która była członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w 

FPL lub innego stowarzyszenia należącego do WCC. Powyższa kwota zostanie dopisana 

do salda rachunku i może być wykorzystana do opłat za dokumenty hodowlane, koszty 

wydruku i wysyłki dokumentów. 

c) 70 zł za polecenie kolejnej osoby, która była członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w FPL 

lub innego stowarzyszenia należącego do WCC. Powyższa kwota zostanie dopisana do 

salda rachunku i może być wykorzystana do opłat za dokumenty hodowlane, koszty 

wydruku i wysyłki dokumentów. 

8. Osoba polecona przez członka CCF, która zarejestruje się w CCF i spełnia warunki określone w 

punktach 2., 3., 4., 5. i 6. Regulaminu i która: 

a) Nie była  wcześniej członkiem żadnego innego stowarzyszenia zrzeszającego hodowców i 

miłośników kotów zostaje zwolniona z opłaty za rejestrację kotów rejestrowanych 

podczas zapisywania się do CCF. 

b) Była wcześniej członkiem innego stowarzyszenia zrzeszającego hodowców i miłośników 

kotów zostaje zwolniona z opłaty za rejestrację kotów rejestrowanych podczas 

zapisywania się do CCF i otrzymuje rabat w wysokości 50 zł, który zostanie dopisany do 

konta po zakończeniu formalności związanych z rejestracją. Powyższa kwota zostanie 

dopisana do salda rachunku i może być wykorzystana do opłat za dokumenty hodowlane, 

koszty wydruku i wysyłki dokumentów. 

9. Przyznana kwota pieniężna nie podlega wypłacie. 

10. Przyznane premie pieniężne i rabat za rejestrację kotów zostaną dopisane do konta członka 

CCF po zakończeniu formalności związanych z rejestracją w CCF i opłaceniu składki 

członkowskiej. 

 



 

 

Polecenie klubu nowemu członkowi zaczynającemu hodowlę 

 Bonus dla osoby polecającej Bonus dla osoby poleconej 

Rejestracja kota  Bezpłatnie* 

Kwota do wykorzystania 20 zł - 

 

 

Polecenie klubu hodowcy zrzeszonemu w innym klubie 

 Bonus dla osoby polecającej Bonus dla osoby poleconej 

Rejestracja kotów  Bezpłatnie* 

Kwota do wykorzystania 
(opłaty za dokumenty hodowlane) 

Za I osobę 50 zł 
Za II i kolejne osoby 70 zł 

50 zł 

 

*w momencie zapisywania się do CCF 


