
Regulamin promocji Karnet HALF OPEN 348,00zł/336 dni 

w sieci klubów Smart Gym® 

 

§ 1. Słowniczek 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 

1) Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną 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) Klub – klub Smart Gym® lub cała sieć klubów Smart Gym®; 

3) 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®;  

4) 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; 

5) Karnet - Karnet OPEN lub Karnet HALF OPEN; 

6) Karnet OPEN - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w 

Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku. 

uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć 

grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 

tygodni (Karnet OPEN nie obejmuje  usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®). 

Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu; 

7) Karnet HALF OPEN - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach 

określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w 

obowiązującym cenniku. uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług 

fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni 

Klubu (Karnet HALF OPEN nie obejmuje  usług wyszczególnionych w cenniku Smart 

Gym®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić w godzinach od 6:00 do 

16:00, przy czym wyjście z Klubu może nastąpić po godz. 16:00; 

8) Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet; 

9) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z 

przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym®; 

10) Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości 

korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres 

zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. 



Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub 

okresy zawieszenia; 

11) Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych 

konkretnemu Klientowi; 

12) Cennik – cennik usług sieci Klubów Smart Gym® dostępny na Stronie internetowej; 

13) Płatność online – płatność za Karnet dokonana przez Klienta na jego koncie z 

wykorzystaniem Aplikacji online poprzez system płatności Przelewy24 lub kartą 

kredytową; 

14) Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu 

umożliwienia Klientom dokonywania on-line płatności wynikających ze świadczonych 

przez sieć klubów Smart Gym usług; 

15) Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych 

Klientów; 

16) Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet; 

17) Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres 

powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu; 

18) Strona internetowa – strona pod adresem www.smartgym.club; 

19) Promocja – promocja pod nazwą „Promocja Karnet HALF OPEN 348,00zł/336 dni w 

sieci klubów Smart Gym®”; 

20) Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin Promocji; 

21) Regulamin sieci klubów Smart Gym® – Regulamin sieci klubów Smart Gym®; 

22) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Regulamin świadczenia usług 

drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym. 

 

§ 2. Kluby sieci Smart Gym® objęte promocją 

Promocja dotyczy klubów Smart Gym®: 

1) Zabrze Arena przy ul. Roosevelta 81 w Zabrzu; 

2) Gliwice Politechnika przy ul. Łużyckiej 16 w Gliwicach; 

3) Ruda Śląska Aquadrom przy ul. Kłodnicka 95A w Rudzie Śląskiej; 

4) Gliwice Kolberga przy ul. Kolberga 41 w Gliwicach; 

5) Katowice 4 Wieże przy ul. Chorzowskiej 212 w Katowicach. 

 

 

http://www.smartgym.club/


§ 3. Czas trwania 

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.11.2017 r. (środa) o godzinie 0:00, a kończy w dniu 30.11.2017 

r. (czwartek) o godzinie 23:59. 

 

§ 4. Ogólne zasady Promocji 

1. Promocja dotyczy zakupu Karnetu HALF OPEN na jednorazowy, niepodlegający zawieszeniu 

Okres rozliczeniowy 336 dni (12x28 dni) za cenę promocyjną 348,00 (trzysta czterdzieści 

osiem, 00/100) złotych (12x29,00 zł za 28 dni) wyłącznie poprzez Aplikację on-line i poprzez 

Płatność online za ten Karnet przy udziale Operatora Systemu Płatności.  

2. Cena promocyjna wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie obowiązuje przy zakupie 

Karnetu HALF OPEN w Klubie jak również przy zakupie Karnetu HALF OPEN online na 

okres rozliczeniowy krótszy niż wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu. Klientowi, który 

zakupił Karnet z pominięciem Promocji przysługują ceny regularne, na zasadach określonych 

w Cenniku. 

 

§ 5. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja skierowana jest do Klientów i Nowych Klientów sieci Smart Gym®. 

2. W trakcie trwania Promocji Klienci i Nowi Klienci uprawnieni są do zakupu 336-dniowego 

Karnetu HALF OPEN do wszystkich klubów sieci Smart Gym® w promocyjnej cenie 348,00 

(trzysta czterdzieści osiem, 00/100) złotych (12x29,00 zł za 28 dni). Warunkiem skorzystania 

z Promocji jest zakup Karnetu HALF OPEN w ramach Promocji poprzez Aplikację online i 

uiszczenie jego ceny poprzez Płatność online za ten karnet przy udziale Operatora Systemu 

Płatności w okresie o którym mowa w § 3 Regulaminu Promocji. 

3. Zakup Karnetu HALF OPEN, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu równoznaczny 

jest z zawarciem pomiędzy Nowym Klientem/Klientem, a Organizatorem umowy na Okres 

rozliczeniowy wynoszący 336-dni (czas określony). Karnet, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu nie podlega procedurze Zawieszenia Karnetu.   

4. Nowy Klient przy zakupie Karnetu HALF OPEN w ramach Promocji zobowiązany jest do 

wniesienia za pośrednictwem Aplikacji online albo w Klubie obowiązkowej jednorazowej 

Opłaty aktywacyjnej w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych) niezbędnej 

do przydzielenia członkostwa w sieci klubów Smart Gym®. Przy zachowaniu ciągłości 

Karnetu, o której mowa w pkt II ppkt 10 Regulaminu sieci klubów Smart Gym® obecni Klienci 

nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. 

5. Za cenę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na warunkach w nim określonych może 

zostać zakupiony Karnet HALF OPEN, na okres o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

którego data ważności rozpoczyna się w czasie trwania Promocji lub w terminie późniejszym 

nie później jednak niż w terminie 6 tygodni od dnia zakupu tego Karnetu, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku Klienta, który skorzysta z Promocji po uprzednim zakupie Karnetów dostępnych 

w ofercie Klubu przed rozpoczęciem Promocji, Karnet HALF OPEN zakupiony w ramach 



Promocji obowiązywać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu przez Klienta Karnetów 

zakupionych przez Klienta przed skorzystaniem przez niego z Promocji.  

6. Zgodnie z pkt II ppkt 10  Regulaminu sieci klubów Smart Gym® Karnet HALF OPEN 

zakupiony w ramach Promocji w terminie 14 dni od daty ustania aktywności poprzedniego 

Karnetu jest aktywny od dnia następnego po dniu, w którym upłynęła ważność poprzedniego 

Karnetu. Karnet HALF OPEN zakupiony na warunkach określonych w zdaniu poprzednim nie 

jest objęty Promocją o ile data ustania aktywności poprzedniego Karnetu przypada przed 

01.11.2017 r. 

7. Zmiana rodzaju Karnetu z HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji na Karnet OPEN w 

czasie trwania Promocji i ze skutkiem w okresie obowiązywania Karnetu nie jest możliwa. W 

przypadku zlecenia przez Klienta zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim zmiana taka 

będzie skuteczna po upływie ważności Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji.  

8. Do Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji nie stosuje się  pkt. II ppkt 10 

Regulaminu sieci klubów Smart Gym®. Zachowanie ciągłości w przypadku zakupu w 

Promocji Karnetu HALF OPEN odbywa się na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.  

 

§ 6. Nabywanie Karnetów po zakończeniu Promocji oraz zakończeniu Okresu 

rozliczeniowego Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji 

1. Kupując Karnet HALF OPEN objęty Promocją poprzez Portal dla Klientów i z 

wykorzystaniem Płatności online, w dniach od 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Klient nie 

jest uprawniony do nabycia kolejnych Karnetów HALF OPEN po czasie trwania Promocji i 

upływie Okresu rozliczeniowego Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji, za 

cenę promocyjną wskazaną w § 5 ust. 2 Regulaminu.  

2. Po upływie Okresu rozliczeniowego Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji 

Klient jest uprawniony do nabycia kolejnych dostępnych w ofercie Klubu Karnetów na 

następujących zasadach: 

1) Klient aby zachować ciągłość Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji 

zobowiązany jest w Portalu dla Klientów przed upływem Okresu rozliczeniowego tego 

Karnetu, zmienić Karnet poprzez zakup kolejnego, dowolnie wybranego przez siebie 

Karnetu (OPEN lub HALF OPEN) spośród Karnetów znajdujących się w ofercie Klubu; 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1) powyżej Klient przechodzi na inny, wybrany przez 

siebie Karnet za cenę określoną w cenniku usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym 

ustaloną z uwzględnieniem liczby utraconych do dnia tej zmiany członkostw (w tym 

odpowiadającym im progów cenowych określonych w cenniku).   

Nabycie Karnetów, o których mowa w zdaniu poprzednim odbywa się bez obowiązku 

uiszczania Opłaty aktywacyjnej o ile zostaną zachowane warunki nabycia kolejnego Karnetu 

określone w niniejszym Regulaminie.  

3. Nabycie kolejnych Karnetów następuje na zasadach określonych w Regulaminie sieci Smart 

Gym®. 



4. Po zakończeniu Promocji, tj. od 01.12.2017 roku obowiązują ceny, takie jak przed 

rozpoczęciem Promocji zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień zakończenia Promocji. 

 

§ 7. Inne 

1. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki 

Promocji lub innych promocji stanowią inaczej. 

2. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków Promocji i sposobu ich realizacji oraz inne 

skargi i wnioski 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 „Promocja Karnet HALF OPEN 

348,00zł/336 dni”. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z nabywaniem Karnetu w ramach Promocji 

z wykorzystaniem Aplikacji online odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usług 

drogą elektroniczną.  

2. Świadczenie usług w ramach zakupionego w ramach Promocji Karnetu HALF OPEN, 

niezależnie od jego rodzaju w klubach Smart Gym® odbywa się na zasadach określonych w 

Regulaminie sieci klubów Smart Gym®. Każda osoba biorąca udział w promocji zobowiązuje 

się do zapoznania i przestrzegania zapisów Regulaminu sieci klubów Smart Gym® dostępnego 

na stronie internetowej www.smartgym.club oraz w Klubach. 

3. Zmiany Regulaminu Promocji wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości 

Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. W razie zmiany 

Regulaminu Promocji Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako 

przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu Promocji. Termin na złożenie 

oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 7 dni od chwili umieszczenia informacji o 

zmianie Regulaminu Promocji. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient 

akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu Promocji. 

4. Nowemu Klientowi/Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy o świadczenie przez sieć klubów Smart Gym® usług sportowo-rekreacyjnych bez 

podania przyczyny w przypadku zawarcia umowy na odległość tj. zakupu z wykorzystaniem 

Aplikacji online Karnetu HALF OPEN w ramach Promocji, w terminie czternastu dni od daty 

zakupu tego karnetu. W celu odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług sportowo-

rekreacyjnych w klubach sieci Smart Gym®, Nowy Klient/Klient powinien złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na 

odległość Nowy Klient/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.  

5. Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

świadczonych usług zwróci Nowemu Klientowi/Klientowi należność, przy czym w przypadku 



rozpoczęcia obowiązywania Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji, na 

wyraźne żądanie Nowego Klienta/Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od 

świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu 

obowiązywania Karnetu HALF OPEN zakupionego w ramach Promocji. Wzór oświadczenia 

o odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. 

6. Adres Organizatora: Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres 

korespondencyjny: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

7. W sprawach nieuregulowanych, w szczególności dotyczących warunków nabycia, utrzymania 

oraz utraty członkostwa w klubie Smart Gym®, a także warunków świadczenia usług dla 

klubów Smart Gym® zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sieci klubów Smart 

Gym®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji – Oświadczenie 

 

  

 

Platinium Wellness sp. z o.o. 

Juliusza Lea 116 

30-133 Kraków 

 

OŚWIADCZENIE 

o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług 

 

Ja niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), 

zam. ………………………………………………………………………………….. (adres) 

oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  

(Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług 

wynikających z zakupionego w ramach Promocji w dniu ……………………………………… 

Karnetu HALF OPEN 348,00zł/336 dni. 

 

………………………………………. 

data 

………………………………………. 

Podpis Klienta 

 


