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Regulamin Klubu Hodowców GENUS: 

 

I Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizatorem Hlubu Hodowców jest firma Genus sp. zoo z siedzibą przy ul. 

Domaniewskiej 37/2. 43 02-672 w Warszawie 

2. Firma Genus jest wyłącznym dystrybutorem marek: 1st Choice, Pronature Holistic, 

Prince, Princess, ProBooster i Ciao Churu na terenie Polski.  

3. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa do klubu hodowców 1st 

Choice.  

 

    II Zasady nabycia członkostwa w klubie: 

 

1. Do klubu hodowców 1st Choice może przystąpić każdy hodowca posiadający 

zarejestrowaną hodowlę w związku Kynologicznym w Polsce (zKwP) 

2.  Do klubu 1st Choice może przystąpić każdy hodowca kotów mający zarejestrowaną 

hodowlę kotów w Polskim Związku Felinologicznym (PZF), Polskiej Federacji 

Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL), Międzynarodowej Federacji Felinologicznej (FIFe), 

TICA. 

3. Do klubu może przystąpić każdy opiekun zwierząt pracujących w ośrodkach 

terapeutycznych i jednostkach służb mundurowych tj. Policja, Straż miejska, Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe i inne 

4. Do klubu może przystąpić wyłącznie hodowca, który z szacunkiem odnosi się do zwierząt, 

a w swojej hodowli przestrzega wszelkich norm humanitarnego traktowania zwierząt.   

 

     III Rejestracja: 

 

1. Warunkiem zapisania się do klubu jest zarejestrowanie się na stronie 

http://b2b.genus.com.pl:801/login.aspx lub wysłanie na adres warszawa@genus.com.pl 

danych hodowli zwierającą nazwę hodowli, przydomek hodowlany, adres internetowy 

strony hodowli oraz podać dane właściciela hodowli w tym adresu do dostawy i adresu 

do korespondencji.  

 

    IV Przywileje i obowiązki: 

 

1. Wszyscy zarejestrowani członkowie klubu mogą dokonywać zakupów karmy z asortymentu 

dystrybutora w specjalnych cenach hodowlanych. 

2. Dodatkowo członkowie mogą zamawiać karmę 1st Choice w workach hodowlanych tzw 

Breeder Bag 20kg (psy) i 10kg (koty) po specjalnych cenach obowiązujących dla hodowców.  
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3.  Każdy Członek klubu otrzymuje darmową przesyłkę karmy za zakupy min  99zł  

4. Członkowie klubu, którzy posiadają zarejestrowaną hodowlę i regularnie dokonują zakupów 

(pkt 6) mają możliwość uzyskania darmowych wyprawek dla szczeniąt/kociąt. 

5. Nowi właściciele szczeniąt/kociąt poleceni przez hodowcę otrzymują stały rabat na zakupy 

karmy -10% od cen detalicznych.  

6. Dodatkowo hodowle, które współpracują z dystrybutorem powyżej 1 roku mogą bezpłatnie 

zaprezentować swoją hodowlę i dodać ogłoszenie o sprzedaży szczeniąt/kociąt.   

7. Za aktywnego Członka klubu uważa się hodowcę, który w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub 

jednorazowo zakupił min 40kg karmy (pies) i 20kg kamy (kot)  

8. Aby otrzymać darmowe wyprawki należy okazać (skan) aktualnej karty miotu. Na jeden miot 

przysługuje jedna wyprawka.  

9. Darmowe wyprawki przeznaczone są tylko dla nabywców szczeniąt/kociąt i nie mogą być 

sprzedawane. 

10. Koszt wysyłki wyprawek wynosi 15zł, chyba, że hodowca dokona równocześnie zakupów 

karmy za kwotę wskazaną w regulaminie-99zł.  

11. Klub Hodowców 1st Choice może odmówić wysłania darmowych wyprawek hodowcom 

nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.  

12. Nabywcy szczeniąt/kociąt z zarejestrowanej hodowli otrzymują stały rabat-10% na zakupy 

karmy dystrybutora.   

13. Hodowca ma obowiązek stosować w swojej hodowli kamę dystrybutora i rekomendować ją 

swoim nabywcom. 

14. Hodowca zobowiązany jest do zaopatrywania się w kamę tylko za pośrednictwem 

dystrybutora.  

 

   V Dane osobowe: 

 

1. Rejestrując się w klubie hodowców 1st Choice członek klubu wyraża zgodę na umieszczenie 

swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów Klubu.   

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

3. Każdy Członek klubu ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich edycję. 

 

  VI Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian cen i regulaminu o wszystkich zmianach 

Członkowie zostaną poinformowani  drogą mailową. 

 

 

 


