
 

Regulamin promocji „SMART AKCJA! Wspólny trening popłaca” 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 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; 

2) Klub – klub Smart Gym® lub cała sieć klubów Smart Gym®; 

3) Klient – osoba, która przed rozpoczęciem Promocji korzystała z usług sieci klubów Smart 

Gym® albo korzysta z usług Klubu na podstawie akceptowanych przez Klub kart programów 

partnerskich; 

4) Nowy Klient – osoba, która nigdy nie była klientem Klubu i która w czasie Promocji kupuje 

Karnet po raz pierwszy; 

5) Karnet - Karnet OPEN lub Karnet HALF OPEN; 

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

Regulaminie sieci Klubów Smart Gym® 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 sieci Klubów Smart Gym® oraz Regulaminie promocji Karnet 

HALF OPEN 348,00zł/336 dni w sieci klubów Smart Gym® 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) 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; 

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

Klientów dostępny online pod adresem www.smartgym.club; 

10) Promocja – promocja pod nazwą „SMART AKCJA! Wspólny trening popłaca”, której 

warunki i zasady określa Regulamin; 

11) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji; 

12) Regulamin sieci Klubów Smart Gym® - Regulamin sieci klubów Smart Gym® dostępny na 

stronie www.smartgym.club; 



 

13) 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 

Promocja dotyczy następujących Klubów sieci Smart Gym®: 

1) Zabrze – Arena; 

2) Gliwice – Politechnika; 

3) Ruda Śląska – Aquadrom; 

4) Gliwice – Kolberga; 

5) Katowice 4 Wieże. 

§3. Czas trwania 

Promocja obowiązuje od 27 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 wyłącznie w godzinach: 

1) Zabrzu – Arena – od godz. 06:00 do godz. 01:00; 

2) Gliwicach – Politechnika – od godz. 06:00 do godz. 01:00; 

3) Rudzie Śląskiej – Aquadrom – od godz. 06:00 do godz. 01:00; 

4) Gliwicach – Kolberga – od godz. 06:00 do godz. 23:00; 

5) Katowice 4 Wieże– od godz. 6:00 do godz. 1:00; 

lub do wyczerpania zapasów. 

§4. Warunki skorzystania z Promocji i przyznanie ręczników z logo Smart Gym® 

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

2. Aby wziąć udział w Promocji Klient i Nowy Klient zobowiązani są spełnić łącznie 

następujące warunki: 

1)  Klient zobowiązany jest polecić Nowemu Klientowi Klub oraz przychodzi z nim 

wspólnie do jednego z Klubów, o których mowa w §2 w czasie trwania Promocji; 

2) Klient polecający oraz Nowy Klient w czasie trwania Promocji zobowiązani są 

zakupić wyłącznie z wykorzystaniem Kiosku, Karnety (każdy z nich dla siebie) do 

sieci Klubów Smart Gym® i opłacić je (z góry) na co najmniej 1 okres jego 

aktywności (każdy z tych Karnetów) tj. na 28 dni przy zakupie karnetu OPEN albo na 

336 dni przy zakupie karnetu promocyjnego HALF OPEN oraz Nowy Klient 

zobowiązany jest uiścić wymaganą opłatę aktywacyjną zgodnie z Regulaminem sieci 

Klubów Smart Gym®; 

3) Klient oraz Nowy Klient zobowiązani są w czasie trwania Promocji aktywować 

zakupione zgodnie z punktami powyżej Karnety; 

4) Klient i Nowy Klient zobowiązani są zgłosić się wspólnie po odbiór ręczników z logo 

Smart Gym® w czasie wskazanym w §5 Regulaminu i posiadać w chwili ich odbioru 

aktywny Karnet. 

3. Klient, który dokona polecenia Klubu Nowemu Klientowi, który następnie zakupi wraz z nim 

Karnet zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z tym Nowym Klientem są uprawnieni do 



 

otrzymania, każdy po jednym ręczniku z logo Smart Gym® o wymiarach 50x100 cm i w 

kolorze czarnym pod warunkiem, iż w chwili odbioru ręczników z logo Smart Gym® Klient i 

Nowy Klient będą mieć aktywne Karnety. Odbiór ręczników odbywa się zgodnie z §6 

Regulaminu.  

4. Nowy Klient może wziąć udział w Promocji tylko raz i otrzymać tylko jeden ręcznik z logo 

Smart Gym®, w tym przypadku Promocja nie podlega wielokrotności. 

5. Klient w czasie trwania Promocji może polecić Klub kilku różnym Nowym Klientom. W 

sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, o ile zostaną spełnione wspólne przez tego 

Klienta i każdego kolejnego Nowego Klienta warunki określone w ust.2 niniejszego 

paragrafu, każdy z nich może otrzymać ręcznik z logo Smart Gym®. W tym przypadku 

Promocja podlega wielokrotności w stosunku do Klienta. 

6. Niespełnienie chociażby przez jednego z biorących wspólnie udział w Promocji Klienta albo 

Nowego Klienta wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu skutkuje 

dyskwalifikacją zarówno Klienta jak i Nowego Klienta z udziału w Promocji.  

7. Udział w Promocji jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Promocji powinny zapoznać się 

z Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej sieci Klubów Smart Gym oraz w 

Klubach Smart Gym objętych Promocją oraz Regulaminem sieci klubów Smart Gym. 

8. Promocja nie jest skierowana do Karnetów zakupionych przez Klientów lub Nowych 

Klientów z wykorzystaniem Aplikacji online i nie obejmuje tych Karnetów. 

9. Organizator informuje, że Klient i Nowy Klient nie ma możliwości wymiany ręcznika z logo 

Smart Gym®  na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

§5. Odbiór ręczników z logo Smart Gym® 

1. Organizator informuje, że limit dostępnych w ramach Promocji ręczników z logo Smart 

Gym® wynosi 

1) dla Klubu Zabrze – Arena – 200 ręczników z logo Smart Gym® tj. 100 dla Klientów 

polecających oraz 100 dla Nowych Klientów; 

2) dla Klub Gliwice – Politechnika – 200 ręczników z logo Smart Gym®  tj. 100 dla 

Klientów polecających oraz 100 dla Nowych Klientów; 

3) dla Klubu Ruda Śląska – Aquadrom  – 200 ręczników z logo Smart Gym®  tj. 100 dla 

Klientów polecających oraz 100 dla Nowych Klientów; 

4) dla Klubu Gliwice – Kolberga – 200 ręczników z logo Smart Gym® tj. 100 dla Klientów 

polecających oraz 100 dla Nowych Klientów; 

5) dla Klubu Katowice 4 Wieże – 200 ręczników z logo Smart Gym® tj. 100 dla Klientów 

polecających oraz 100 dla Nowych Klientów. 

2. Ręczniki z logo Smart Gym® będą wydawane wyłącznie przez Smart Asystentów we 

wskazanych w §3 Regulaminu Klubach Smart Gym®.  

3. Z uwagi na przewidziany limit, ręczniki z logo Smart Gym® zostaną wydane w każdym 

Klubie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwszym 100 Klientom i 100 

Nowym Klientom, którzy spełnią warunki Promocji i zgłoszą się wspólnie (polecający Klient 

i Nowy Klient) po odbiór ręcznika z logo Smart Gym® u Smart Asystenta bezpośrednio po 

spełnieniu warunków Promocji.  

4. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż o przyznaniu ręcznika z logo Smart 

Gym® decyduje chwila zgłoszenia się po jego odbiór.  



 

5. Ręczniki z logo Smart Gym® będą wydawane jednocześnie Klientowi i Nowemu Klientowi 

wspólnie biorącym udział w Promocji w dniach i godzinach wskazanych w §3 Regulaminu 

albo do wyczerpania zapasów.  

6. Ręczniki z logo Smart Gym® będą wydawane po weryfikacji przez Organizatora spełnienia 

przez biorących wspólnie udział w Promocji Klienta i Nowego Klienta warunków 

określonych Regulaminem i podpisaniu przez nich potwierdzenia odbioru ręczników z logo 

Smart Gym®.  

7. Ręczniki z logo Smart Gym® mogą zostać odebrane wyłącznie jednocześnie przez 

uprawnionego Klienta i Nowego Klienta oraz osobiście. 

8. Jeżeli Klient albo Nowy Klient odmawia przyjęcia ręcznika z logo Smart Gym® lub go nie 

odbierze w czasie trwania Promocji ręcznik z logo Smart Gym® przepada i pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. 

§6. Inne 

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

warunki Promocji lub innych promocji stanowią inaczej. 

2. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu ich 

realizacji oraz inne skargi i wnioski dotyczące 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 „SMART AKCJA! Wspólny trening popłaca”. 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Świadczenie usług w sieci Klubów Smart Gym® na podstawie zakupionego w ramach 

promocji karnetu odbywa się na podstawie Regulaminu sieci Klubów Smart Gym®. Nowy 

Klient nabywający Karnet w ramach Promocji zawiera umowę świadczenia usług 

rekreacyjno-sportowych na zasadach określonych w Regulaminie sieci Klubów Smart 

Gym®. 

2. Adres Organizatora: Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

3. Do Karnetów zakupionych w ramach 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. 


