
REGULAMIN PROMOCJI 
“Uwierz w siebie - Siła tkwi w tobie” („Regulamin”) 

 

 
Regulamin stanowi własność klubów sportowych: FUNFIT II Sp. z o. o. z siedzibą w  Zielonej Górze (65‐022); ul. 
Sulechowska 41, NIP: 9291794497; REGON 080246925; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla 
Zielonej Góry, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000601522 oraz 
FITMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (66-427) ul. Wrocławska 17, NIP: 9731012531, REGON: 081105606, 
wpisaną do do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, będącym właścicielem klubów sportowych Funfit II, zwanych dalej „Klubami” lub “FF”. 

 

 

I. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”) 

rozpoczyna się 1 września 2021 roku, a kończy 30 września 2021 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59. 

 

II. PRZEDMIOT PROMOCJI 

2.1. Promocja skierowana jest do osób, które nie są klubowiczami Organizatora w dniu obowiązywania 

Promocji tj. osób, które nie zawarły z Organizatorem umowy członkowskiej na korzystanie z Klubów („Umowa 

Członkowska”). 

2.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wypełnienie  zaakceptowanie postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2.3. Przedmiotem promocji jest karnet upoważniający do korzystania skorzystania z jednej z dostępnych usług 

w ramach promocji: 

Usługa 1 - Darmowy trening personalny 

Usługa 2 - Darmowa analiza składu ciała 

Usługa 3 - Darmowa konsultacja medyczna z fizjoterapuetą 

Usługa 4 - Darmowe wejście na zajęcia grupowe 

2.4. Warunkiem otrzymania karnetu z promocji ,, Uwierz w siebie - siła tkwi w tobie jest podanie swoich 

danych osobowych wymaganych w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie 

www.funfit2.pl/uwierzwsiebie lub zostawienie ich w dowolnej recepcji klubów sieci Funfit II. 

 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1. Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach. 

3.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.3. Promocja nie ma zastosowania do cesji członkostwa. 

3.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. 

3.5. Każda osoba ma możliwość skorzystania z jednej wybranej usługi jednorazowo, bez możliwości 

skorzystania z kilku usług podczas jednej wizyty w klubie. 

3.6. Wybór osoby przeprowadzającej trening personalny, analizę składu ciała, konsultacji medycznej oraz 

zajęcia grupowe jest wybierany według dostępności godzinowej w klubie. 

3.7. Organizator zastrzega możliwość przydzielenia osoby oraz terminu w przypadku braku dostępności 

terminu wybranego przez osobę korzystająca z promocji. 

3.8. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy Członkowskiej 

oraz regulaminów obowiązujących w Klubach. Wszystkie niezdefiniowane a pisane wielkimi literami pojęcia 

należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Formularzu Aplikacyjnym i Ogólnych Warunkach 

Członkostwa. 

 

IV. ZGODY MARKETINGOWE 

http://www.funfit2.pl/uwierzwsiebie


4.1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

a) Świadczenia usług opisanych w Regulaminie Klubu.W zakresie wypełniania tego celu Administrator 

przetwarza choćby dane niezbędne do założenia profilu w Strefie Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi 

zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Klubu. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez 

Administratora usług. 

b) W celu marketingowym, który obejmuje  przesyłanie newslettera,informacji o wydarzeniach, konkursach, 

promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów, również na urządzenia 

komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Klubu, w tym za pomocą systemów 

przekazujących te informacje automatycznie. 

 


