
Regulamin Promocji 

„Karnet dopełniający” 

 

§1 

SŁOWNIK 

1. Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 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, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796 

kapitał zakładowy 3.110.000,00 zł. 

2. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym® oraz posiada aktywny 

Karnet lub której Karnet jest w okresie 14 dni gwarancji ceny zgodnie z pkt II ust. 10 Regulaminu 

sieci klubów Smart Gym®;  

3. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada 

aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym®. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie 

osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania 

ćwiczeń.  

4. Klub – kluby sieci Smart Gym® lub poszczególny klub. 

5. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu. 

6. Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające 

przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania 

indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym® oraz do 

dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu. 

7. Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie 

Sieci Klubów Smart Gym® lub niniejszego Regulaminu po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny 

określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie o ile postanowienia 

Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym® lub niniejszego Regulaminu tak stanowią. 

8. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet. 

9. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres 

powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu. 

10. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu 

Klientowi 

11. Klub macierzysty – placówka Klubu, którą po dacie 31 sierpnia 2017 r. Nowy Klient wybrał w 

czasie rejestracji, bądź placówka Klubu, w której przed datą 1 wrzesień 2017 r. Członek Klubu 

zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji placówka Klubu znajdująca 

się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalenia 

klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania klubem macierzystym jest inna dowolnie 

wybrana przez Klub placówka Klubu. 

12. Strona internetowa – strona pod adresem www.smartgymclub.pl, 

13. BOK – Biuro Obsługi Klienta Klubu, którego adres i dane kontaktowe są podane w §7 ust. 7 

Regulaminu oraz na Stronie internetowej, 

14. Promocja – promocja „Karnet dopełniający” 

15. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „Karnet dopełniający” 

http://www.smartgymclub.pl/


§2 

KLUBY SIECI SMART GYM® OBJĘTE PROMOCJĄ 

Promocja dotyczy Klubów zlokalizowanych w Opolu, Bielsku-Białej oraz Sosnowcu. 

 

 

§3 

CZAS TRWANIA 

1. Promocja dotyczy Karnetów do Klubu zakupionych w okresie od 01.09.2017 roku do dnia 

30.09.2017 roku. 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2017 roku o godzinie 0:00, a kończy wraz z końcem dnia 

30.09.2017 roku. 

§4 

WARUNKI PROMOCJI 

1. Promocja skierowana jest do Członków Klubu, których Klub macierzysty jest zlokalizowana w 

Opolu, Bielsku-Białej lub Sosnowcu oraz do Nowych Klientów, którzy na etapie rejestracji 

dokonają wyboru klubu macierzystego w jednej ze wskazanych powyżej Placówek Klubu. 

2. Członek Klubu lub Nowy Klient, o których mowa w §4 ust. 1, chcąc skorzystać z usług Klubu w 

okresie trwania Promocji będzie mógł zakupić Karnet promocyjny tzw. karnet dopełniający.  

3. Zakup karnetu dopełniającego przez Członka Klubu lun Nowego Klienta jest możliwy wyłącznie 

w Placówkach klubu sieci Smart Gym® zlokalizowanych w Opolu, Bielsko-Białej oraz Sosnowcu 

za pośrednictwem Kiosku.  

4. Zakup karnetu dopełniającego nie jest możliwy poprzez Kioski zlokalizowane w Placówkach 

Klubu nieobjętych Promocją tj. innych niże określone w ust. 3 powyżej. 

5. Przez czas trwania Promocji Członek Klubu lub Nowy Klient, którego Klubem macierzystym jest 

lub będzie jeden z Klubów objętych Promocją, nie będzie mógł zakupić Karnetu do sieci Smart 

Gym® ani karnetu dopełniającego czy Wejściówki 24 poprzez aplikację on-line.  

6. Karnet dopełniający uprawnia do korzystania z sieci Klubów Smart Gym® we wszystkim 

Placówkach Klubu, również tych nieobjętych Promocją. Korzystanie z usług Klubu jest możliwe 

na zasadach Regulaminu sieci Klubów Smart Gym®.  

7. Okres obowiązywania Karnetu dopełniającego zależy od daty jego zakupu, w każdym jednak 

przypadku karnet ten jest ważny do końca dnia 30.09.2017 roku. Karnet ten może obowiązywać 

maksymalnie 30 dni (w przypadku zakupu w dniu 01.09.2017 roku), a minimalnie 1 dzień (w 

przypadku zakupu w dniu 30.09.2017 roku).   

8. Nie jest możliwe zakupienie karnetu dopełniającego, którego Okres obowiązywania zakończyłby 

się przed 30.09.2017 roku. 

9. Cena zakupu karnetu dopełniającego wynosi 49 zł za 30 dni (w przypadku zakupu w dniu 

01.09.2017 roku) i ulega proporcjonalnemu obniżeniu do ilości dni jakie w miesiącu wrześniu 

2017 roku pozostaną do 01.10.2017 roku. Cena Karnetu dopełniającego zakupionego w dniu 

30.09.2017 roku  wynosi 1,63 zł. 

10. W okresie trwania Promocji, Członek Klubu, którego Klubem macierzystym jest jeden z klubów 

wskazanych w §2 Regulaminu, nie może przedłużyć dotychczasowego Karnetu lub zakupić 

kolejnego Karnetu OPEN do Klubu sieci Smart Gym. 



11. W okresie trwania Promocji zakup Karnetu OPEN przez Członka Klubu dla którego Klubem 

macierzystym jest jeden z Klubów wskazanych w § 2 Regulaminu, wymaga zmiany Klubu 

macierzystego na Klub macierzysty inny niż, te które są wskazane w § 2 Regulaminu. Zmiany tej 

Członek Klubu może dokonać w Placówce Klubu nieobjętej Promocją w obecności personelu 

Klubu lub poprzez kontakt z BOK.  

12. Zakup karnetu dopełniającego warunkowane jest zakończeniem obecnego karnetu i wiąże się z 

utratą ciągłości Członkostwa w Klubie. Po zakończeniu Okresu obowiązywania karnetu 

dopełniającego kolejny Karnet OPEN do Klubów sieci Smart Gym® może zostać zakupiony za 

cenę przysługującą byłemu Członkowi Klubu na dzień 01.09.2017 roku, której dokładna 

wysokość jest określona w obowiązującym cenniku, dostępny, na Stronie internetowej oraz 

w Placówkach Klubów. Zakup karnetu za cenę przysługującą Członkowi Klubu do 01.09.2017 

roku jest możliwy przy utrzymaniu członkostwa w  oparciu o postanowienia §6 Regulaminu. 

13. Karnet dopełniający nie może zostać zawieszony na zasadach określonych Regulaminem sieci 

klubów Smart Gym®. 

14. Karnet dopełniający nie jest karnetem odnawialnym i nie można go nabyć ponownie po 

zakończeniu jego obowiązywania. 

15. Od dnia rozpoczęcia Promocji, możliwość cyklicznego obciążania konta bankowego Członka 

Klubu, którego Klubem macierzystym jest jeden z klubów objętych Promocją, zostaje wyłączona. 

Członkowie Klubu korzystający do 31 sierpnia 2017 roku z możliwości cyklicznego obciążania 

konta będą mogli powrócić do tej możliwości po zakończeniu Promocji, o ile spełnią warunki 

utrzymania członkostwa opisane w §6 Regulaminu. 

16. Członek klubu, którego Klubem macierzystym jest jeden z klubów wskazanych w §2 Regulaminu, 

a który przed dniem rozpoczęcia Promocji, zapłacił za Karnet lub Karnety obowiązujące po 

31.08.2017 roku może przez okres obowiązywania zakupionych karnetów, ale nie później niż do  

30.09.2017 roku, korzystać z usług Klubu, w tym usług świadczonych w jednym z Klubów 

wskazanych w §2 Regulaminu.  

 

 

§5 

NOWY KLIENT 

1. Podczas rejestracji (zakładania Konta) Nowy Klient, po wyborze klubu macierzystego w jednej 

z lokalizacji wskazanych w §2 Regulaminu, będzie mógł dokonać zakupu wyłącznie karnetu 

dopełniającego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Członek Klubu traci członkostwo i przerywa ciągłość Karnetu z chwilą upływu ważności karnetu 

dopełniającego zakupionego przez Nowego Klienta z zastrzeżeniem §6 Regulaminu. 

3. Nowy Klient chcąc zmienić Klub macierzysty, po zakończeniu Promocji winien zakupić Karnet 

do Klubu za pośrednictwem Kiosku w innej Placówce Klubu niż Placówka objęta Promocją, co 

pozwoli mu na zachowanie ciągłości w sieci Smart Gym®. Zmiany Klubu macierzystego w 

Koncie Nowego Klienta lub Członka Klubu dokonuje personel Klubu dostępny w danej Placówce 

Klubu. 

4. Nowy Klient, którego Klubem macierzystym jest jeden z klubów wskazanych w §2 Regulaminu, a 

który przed dniem rozpoczęcia Promocji, zapłacił za Karnet lub Karnety obowiązujące po 



31.08.2017 roku może do dnia 30.09.2017 roku korzystać z usług Klubu, w tym usług 

świadczonych w jednym z klubów wskazanych w §2 Regulaminu.  

 

§6 

UTRZYMANIE CZŁONKOSTWA 

1. Członek Klubu może utrzymać członkostwo w Klubie sieci Smart Gym® jeśli po w terminie 

obowiązywania niniejszej Promocji ale nie później niż do 14.10.2017 roku dokona zmiany Klubu 

macierzystego na inną Placówkę Klubu niż wskazana w §2 niniejszego Regulaminu i zakupi do 

14.10.2017 roku Karnet do Klubu poprzez użycie Kiosku zlokalizowanego w innej Placówce 

Klubu niż wskazana w §2 Regulaminu lub on-line. 

2. Podczas trwania Promocji Członek Klubu, którego Klubem macierzystym jest jeden z klubów 

wskazanych w §2 Regulaminu może utrzymać członkostwo w Klubie sieci Smart Gym® jeśli po 

zakończeniu Okresu obowiązywania karnetu, którego okres obowiązywania rozpoczynał się przed 

01.09.2017 roku, dokona zmiany Klubu macierzystego, na Klub inny niż wskazany w § 2 

niniejszego Regulaminu i zakupi kolejny Karnet Klubu zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

sieci Klubów Smart Gym®. 

3. Zmiana Klubu macierzystego, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu jest możliwa w Placówce 

Klubu innej niż placówki objęte Promocją, w godzinach obecności personelu Klubu oraz poprzez 

kontakt z BOK. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Świadczenie usług w Klubie odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu sieci Klubów 

Smart Gym® oraz Regulaminu świadczenia usług droga elektroniczną, dostępnych na Stronie 

internetowej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują 

właściwe postanowienia Regulaminu sieci Klubów Smart Gym® oraz Regulaminu świadczenia 

usług droga elektroniczną, w szczególności informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 

zasadami wejścia do klubu, zasadami wypowiadania umów, zmianami niniejszego regulaminu, 

składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących niniejszego regulaminu i promocji 

organizowanej w oparciu o jego postanowienia, informacje dotyczące pozasądowych metod 

rozstrzygania sporów i wskazanie podmiotów zajmujących się ich rozstrzyganiem są regulowane 

przez regulaminy wskazane w §7 ust. 1 Regulaminu. 


