REGULAMIN PROMOCJI
“WAKACJE25” („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, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000601522 oraz FITMAX Sp. z o.o. z
siedzibą w Zielonej Górze (65-427) 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 13
czerwca 2022 roku, a kończy 31 sierpnia 2022 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 tj. osób, które nie zawarły z Organizatorem
umowy członkowskiej na korzystanie z Klubów („Umowa Członkowska”).
2.2. Osoba, chcąca skorzystać z Promocji nazywana jest “Uczestnikiem Promocji” i/lub “Uczestnik Promocji”.
2.3. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest wybór jednego z wymienionych planów płatności: OPEN 12M,
STUDENT 12M.
2.4. Przedmiotem promocji jest pierwszy miesiąc w cenie 24,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery złotych 95/100).
2.4.1. W przypadku podpisania umowy między 13 czerwca 2022 r. a 31 lipca 2022 r. przedmiot promocji przypada na okres
01.07.2022 r. - 31.07.2022 r.
2.4.2. W przypadku podpisania umowy między 1 sierpnia 2022 r. a 15 sierpnia 2022 r. przedmiot promocji przypada na
okres 01.08.2022 r. - 31.08.2022 r.
2.4.3. W przypadku podpisania umowy między 16 sierpnia 2022 r. a 31 sierpnia 2022 r. przedmiot promocji przypada na
okres 01.09.2022 r. - 30.09.2022 r.
2.5. Do przedmiotu promocji naliczana jest opłata aktywacyjna w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).
Opłata aktywacyjna naliczana jest wg wskazanych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w klubach Funfit II.
2.5.1. W przypadku aktywacji umowy w okresie opisanym w pkt 2.4.3. opłata aktywacyjna naliczana jest do każdej
podpisanej umowy, nawet jeśli inaczej opisanej jest to w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w klubach Funfit II.
2.6. Przedmiot promocji nie wlicza się w okres trwania umowy.
2.7. Bezwzględnym warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie okresu ProRata, przedmiotu promocji oraz miesiąca
na który przypada kolejna rata członkowska (przykład: Uczestnik Promocji podpisuje umowę w czerwcu i zobowiązany jest
do opłacenia ProRata za czerwiec, przedmiotu promocji za lipiec oraz pełnej opłaty członkowskiej za sierpień, kolejna
płatność przypada na 1 września 2022 r.)
2.8. Dopuszczalne rozpoczęcie umowy może być tylko w okresie 13 czerwca 2022 r. - 1 września 2022 r.
2.9. Uczestnik Promocji ma prawo zamrozić karnet na zasadach Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w klubach Funfit II
z wyjątkiem okresu przypadającego na przedmiot promocji.
2.10. Uczestnik Promocji ma prawo zrezygnować z umowy na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Świadczenia
Usług w klubach Funfit II z wyjątkiem że rezygnacja zostanie złożona najwcześniej 1 stycznia 2023 r. W przypadku
wcześniejszej rezygnacji zostanie naliczona kara umowna w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
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. Każda osoba może jednorazowo skorzystać z promocji w czasie jej trwania.
3.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
3.6. 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.
3.7. Bezwzględnym warunkiem Promocji jest wybranie jako formy płatności karty płatniczej/kredytowej i podłączenie jej do
profilu klubowicza w momencie podpisywania umowy członkowskiej. Klubowicz zobowiązuje się, że wszystkie płatności za
kolejne miesiące będą regulowane za pomocą obciążenia Espago z systemu Perfect Gym.
3.8. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym czasie z przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

IV.
ZGODY MARKETINGOWE
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
4.1.1. 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.
4.1.2. 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.

Ja, niżej podpisany, chcąc skorzystać z warunków Promocji opisanych niniejszym Regulaminem, niniejszym
potwierdzam i akceptuję warunki niniejszego Regulaminu.
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Uczestnik Promocji

