
 

Regulamin promocji „1000 TOREB NA OTWARCIE” dla sieci klubów Smart Gym 

 

1. Słowniczek 

1.1. Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy 3.110.000,00 

złotych. 

1.2. Klub – klub Smart Gym lub cała sieć klubów Smart Gym. 

1.3. Nowy Klient – osoba, która do czasu rozpoczęcia promocji nie była klientem sieci klubów Smart Gym 

(nie została odnotowana przez Organizatora jako klient Klubu) i która w czasie promocji kupi Karnet do sieci 

klubów Smart Gym po raz pierwszy. 

1.4. Karnet – zobowiązanie właściciela sieci klubów Smart Gym do świadczenia usług na warunkach 

określonych w Regulaminie sieci Klubów Smart Gym po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w 

obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

sieci Klubów Smart Gym. 

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „1000 TOREB NA OTWARCIE”. 

1.6. Regulamin sieci Klubów Smart Gym - Regulamin sieci klubów Smart Gym dostępny na stronie 

www.smartgym.club; 

1.7. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez sieć klubów Smart Gym dostępny na stronie www.smartgym.club.  

 

2. Kluby sieci Smart Gym objęte promocją 

2.1. Promocja dotyczy zakupu przez Nowego Klienta pierwszego Karnetu do sieci Klubów Smart Gym i jego 

opłacenia za pierwszy okres jego aktywności (1x28 dni) z zastrzeżeniem, że torby sportowe przyznawane w 

ramach promocji będą wydawane wyłącznie w klubie Smart Gym w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 212.   

 

3. Czas i cel trwania 

3.1. Promocja trwa od 7 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00 do 10 września 2017 r. lub do wyczerpania limitu 

toreb sportowych przewidywanego w ramach niniejszej promocji. 

3.2. W przypadku niewyczerpania limitu toreb sportowych przewidywanego w ramach niniejszej promocji, 

niniejsza promocja może zostać przedłużona.  

3.3. Promocja ma na celu reklamę i promocję sieci klubów Smart Gym oraz usług rekreacyjno-sportowych w 



 

nich świadczonych. 

 

4. Warunki skorzystania z promocji i przyznanie torby sportowej 

4.1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Nowych Klientów sieci klubów Smart Gym.  

4.2. Aby wziąć udział w niniejszej promocji, Nowy Klient w czasie jej trwania powinien zakupić Karnet do 

sieci Klubów Smart Gym i opłacić go za pierwszy okres jego aktywności (1x28 dni), a ponadto powinien mieć 

aktywny ten Karnet w momencie odbioru torby sportowej.  

4.3. Promocja nie dotyczy zakupu jednorazowego wejścia (wejścia na 24h) lub jego wielokrotności do 

Klubów sieci Smart Gym. 

4.4. Nowy Klient może wziąć udział w promocji tylko raz i otrzymać tylko jedną torbę sportową. 

4.5. Udział w promocji jest dobrowolny.  

4.6. Osoby biorące udział w niniejszej promocji powinny zapoznać się z Regulaminem, który jest dostępny na 

stronie internetowej sieci Klubów Smart Gym oraz w Klubie Smart Gym w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 

212 oraz Regulaminem sieci klubów Smart Gym i Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

5. Warunki akcji promocyjnej 

5.1. W czasie trwania niniejszej promocji pierwsze tysiąc (1000) Nowych Klientów, który zakupi Karnet i 

opłaci go za pierwszy okres jego aktywności (1x28 dni) poprzez Stronę internetową pod adresem 

www.smartgym.club lub z wykorzystaniem kiosków dostępnych w Klubach, otrzyma torbę sportową o 

wartości 22,00 zł netto bez konieczności uiszczenia dodatkowych opłat pod warunkiem, że będzie mieć 

aktywny Karnet w momencie odbioru torby sportowej.  

5.2. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany torby sportowej na inny produkt ani otrzymania jej 

ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

 

6. Odbiór torby sportowej 

6.1. Organizator informuje, że limit dostępnych w ramach niniejszej promocji toreb sportowych wynosi 1000 

(jeden tysiąc) sztuk.  

6.2. Z uwagi na przewidziany limit toreb sportowych, torby sportowe zostaną wydane pierwszym 1000 

osobom, które w czasie trwania niniejszej promocji kupią Karnet na zasadach określonych w Regulaminie 

i zgłoszą się po odbiór torby sportowej w klubie Smart Gym w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 212. Celem 

uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż datą decydującą o przyznaniu torby sportowej jest data 

zgłoszenia się po jej odbiór.  

6.3. Organizator zastrzega, że w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy zawartej 



 

na odległość zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminu 

sieci klubów Smart Gym torba sportowa nie zostanie wydana, a uprzednio wydana będzie podlegać zwrotowi. 

6.4. Torby sportowe będą wydawane wyłącznie w okresie od 7 sierpnia 2017 r. do 10 września 2017 r. albo do 

wyczerpania zapasów w godzinach pracy Smart Asystentów: 

1. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do godz. 1:00 z zastrzeżeniem, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. 

wydawanie toreb sportowych rozpocznie się o godz. 12:00; 

2. w soboty i niedziele od godz. 8:00 do godz. 22:00. 

Torby sportowe będą wydawane wyłącznie w klubie Smart Gym w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 212, po 

weryfikacji spełnienia warunków określonych Regulaminem i podpisaniu potwierdzenia odbioru torby 

sportowej przez Nowego Klienta.  

6.5. Torba sportowa może zostać odebrana przez uprawnionego Nowego Klienta wyłącznie osobiście. 

6.6. Jeżeli biorący udział w niniejszej promocji odmawia przyjęcia torby sportowej lub jej nie odbierze 

w czasie trwania promocji torba sportowa przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

7. Inne 

7.1. Organizator zastrzega, że niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych 

promocji stanowią inaczej. 

7.2. Każdy Nowy Klient może skorzystać z niniejszej promocji tylko raz. 

7.3. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu ich realizacji oraz 

inne skargi i wnioski dotyczące niniejszej promocji mogą być zgłaszane w drodze pisemnej i doręczane bądź 

przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą 

mailową na adres mailowy: bok@smartgym.club, z dopiskiem „1000 TOREB NA OTWARCIE”. 

 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Świadczenie usług w sieci Klubów Smart Gym na podstawie zakupionego w ramach niniejszej promocji 

Karnetu odbywa się na podstawie Regulaminu sieci Klubów Smart Gym. Nowy Klient nabywający Karnet w 

ramach niniejszej promocji zawiera umowę świadczenia usług rekreacyjno-sportowych na zasadach 

określonych w Regulamin sieci Klubów Smart Gym. 

8.2. Nowemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o 

świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług bez podania przyczyny w przypadku zawarcia umowy na 

odległość tj. z wykorzystaniem strony www.smartgym.club w ramach rozpoczętego członkostwa w terminie 

czternastu dni od daty zawarcia umowy. W celu odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług 

rekreacyjno-sportowych w klubach sieci klubów Smart Gym Nowy Klient powinien złożyć oświadczenie o 



 

odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Nowy Klient może 

złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z 

o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

8.3. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej www.smartgym.pl.  

8.4. Adres Organizatora: Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Juliusza Lea 116, 

30-133 Kraków. 

8.5. Do Karnetów zakupionych w ramach niniejszej promocji zastosowanie znajduje Regulamin sieci Klubów 

Smart Gym, który określa warunki nabycia, utrzymania oraz utraty członkostwa w klubie Smart Gym, a także 

warunki świadczenia usług. 

 


