
 

Regulamin akcji promocyjnej „Osoba towarzysząca gratis” 

w klubach sieci Smart Gym® obowiązującej w dniu 11 marca 2018 r. oraz w dniu 18 marca 2018 r. 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki akcji promocyjnej w klubach sieci Smart Gym® pod 

nazwą „Osoba towarzysząca gratis” (dalej: Akcja promocyjna), której celem jest zachęcenie do uprawiania 

sportów oraz korzystania z usług sieci klubów Smart Gym®. 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest 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, będąca właścicielem sieci klubów Smart Gym®. 

3. Akcja promocyjna obejmuje sieć klubów Smart Gym® tj. klub Smart Gym® w Katowicach przy 

ul. Chorzowskiej 212 (Katowice 4 Wieże), w Gliwicach przy ul. Łużyckiej 16 (Politechnika), w Gliwicach przy 

ul. Kolberga 41, w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95 A (Park Wodny Aquadrom) oraz w Zabrzu przy  

ul. Roosevelta 81 (dalej: Kluby). 

4. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w dniu 11 marca 2018 r. oraz w dniu 18 marca 2018 r. w godzinach 

obecności Smart Asystentów w Klubach tj.: 

1) Smart Gym® w Gliwicach przy ul. Łużyckiej 16 (Politechnika) w godz. od 8:00 do 22:00; 
2) Smart Gym® w Gliwicach przy ul. Kolberga 41 w godz. od 8:00 do 20:00; 
3) Smart Gym® w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 212 (Katowice 4 Wieże) w godz. od 8:00 do 22:00;  
4) Smart Gym® w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 95 A (Park Wodny Aquadrom) w godz. od 8:00 do 

22:00; 
5) Smart Gym® w Zabrzu ul. Roosevelta 81 (Arena) w godz. od 8:00 do 22:00. 

5. Osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła karnet OPEN albo HALF OPEN (dalej: 

Członek Klubu) posiadająca w dniach obowiązywania Akcji promocyjnej aktywny karnet OPEN albo HALF 

OPEN umożliwiający jej wejście w tych dniach do Klubu, może zaprosić na trening do Klubu osobę, która nie 

posiada aktywnego karnetu do Klubu (dalej: Osoba towarzysząca).  

6. Celem skorzystania z Akcji promocyjnej Członek Klubu wraz z Osobą towarzyszącą zgłaszają się do Smart 

Asystenta w dowolnie wybranym przez siebie Klubie celem odbioru kodu promocyjnego uprawniającego do 

jednorazowego, darmowego wejścia do Klubu Osoby towarzyszącej. Po otrzymaniu kodu promocyjnego Osoba 

towarzysząca, z wykorzystaniem dostępnego w Klubie kiosku, zakłada i rejestruje swoje indywidualne konto, a 

następnie wprowadza otrzymany od Smart Asystenta kod promocyjny, akceptuje go, a następnie bezpośrednio 

po tym wchodzi do Klubu.  

7. Kod promocyjny jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko w dniu jego odbioru. 

8. Osoba towarzysząca może wejść do Klubu wyłącznie z Członkiem Klubu i zobowiązana jest opuścić Klub wraz 

z Członkiem Klubu. 

9. Osoba towarzysząca może otrzymać tylko jeden kod promocyjny oraz może skorzystać z Akcji promocyjnej 

tylko raz w ciągu jednego dnia trwania Akcji promocyjnej. 

10. Członek Klubu może w jednym dniu trwania Akcji promocyjnej zaprosić tylko jedną Osobę towarzyszącą 

niezależnie od liczby wejść Członka Klubu w danym dniu do Klubu.  

11. Organizator zastrzega, że Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. 

12. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków Regulaminu i sposobu ich realizacji oraz inne skargi i wnioski 

dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie 

pisma na recepcji w Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: 

bok@smartgym.club, z dopiskiem „OSOBA TOWARZYSZĄCA GRATIS” 

13. Adres Organizatora: Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 

Kraków. 

14. Udział w Akcji promocyjnej 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 Akcją promocyjną. 


