
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

"#trenujwdomu CHALLENGE"

w Sieci Klubów Smart Gym®

w okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

§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 pod nr KRS: 0000383004, NIP: 677-235-64-21,

REGON: 121499796, kapitał zakładowy 3.110.000,00 zł;

2) Klub – sieć klubów Smart Gym lub poszczególny klub;

3) Klient –  osoba,  która  ukończyła  15  lat,  nie  posiadająca  przeciwwskazań  lekarskich  do

wykonywania ćwiczeń;

4) Karnet –  Karnet  OPEN i  Karnet  HALF OPEN w rozumieniu  Regulaminu Klubów Smart

Gym®;

5) Wyzwanie – wskazany w niniejszym Regulaminie etap,  w którym Klient zobowiązany jest

zebrać  w  określonym  przedziale  czasu  określoną  dla  danego  Wyzwania  liczbę  Punktów

uprawniającą do odbioru Nagrody Rzeczowej przewidzianej w danym Wyzwaniu;

6) Punkt – określona przez Organizatora cyfra w skali ustalonej przez Organizatora przyznawana

Uczestnikowi  Programu  Lojalnościowego  za  określone  działanie  Uczestnika  Programu

Lojalnościowego;

7) Zadanie – określona przez Organizatora aktywność Uczestnika Programu, za którą Uczestnik

otrzymuje liczbę Punktów wskazanych przez Organizatora;

8) Trening – rodzaj Zadania w formie treningu indywidualnego, personalnego albo grupowego

wykonanego przez Klienta w dowolnie wybranym przez niego Klubie w okresie 14 dni od dnia

otwarcia Klubów Sieci Smart Gym;

9) Program  Lojalnościowy albo  Program –  Program  Lojalnościowy  „#trenujwdomu

CHALLENGE” w Sieci Klubów Smart Gym® w okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia

31 maja 2020 r., którego zasady określa Regulamin;

10) Nagroda Rzeczowa lub Nagroda – określona w Regulaminie Programu nagroda rzeczowa, do

odbioru której Klient jest uprawniony po zaliczeniu danego Wyzwania;
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11) Konto  – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu Sieci Klubów Smart

Gym przypisanych konkretnemu Klientowi;

12) Regulamin –  niniejszy  Regulamin  Programu  Lojalnościowego  „#trenujwdomu

CHALLENGE”,  określający  warunki  i  zasady  Programu Lojalnościowego,  w  tym również

warunki i zasady odbioru Nagród oraz przebiegu postępowania reklamacyjnego;

13) Regulamin Sieci Klubów Smart Gym® - Regulamin Sieci Klubów Smart Gym® dostępny na

stronie https://smartgym.club/regulamin/

§2. KLUBY OBJĘTE PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM

Program Lojalnościowy dotyczy wszystkich Klubów Sieci Smart Gym®, których aktualna lista znajduje

się na stronie internetowej https://smartgym.club/regulamin/. Zmiana listy Klubów Sieci Smart Gym®

w okresie obowiązywania Programu nie stanowi zmiany Regulaminu.

§3. CELE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Celem Programu Lojalnościowego jest promowanie aktywnego stylu życia oraz sieci Klubów Smart

Gym®.

§4. CZAS TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program Lojalnościowy rozpoczyna się  dnia 16 kwietnia  2020 roku (tj.  czwartek)  o godz.:

14:00, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 Regulaminu.

2. Program Lojalnościowy trwa do dnia 31 maja 2020 roku (tj. niedziela) do godziny 23:59, z

zastrzeżeniem § 7 ust. 4 oraz § 11 ust. 4 Regulaminu.

§5. UCZESTNICY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

poniżej.

2. Organizator zastrzega, że w niniejszym Programie Lojalnościowym do wydania przewidziano

2.500 (dwa tysiące pięćset) Nagród Rzeczowych do zdobycia w Wyzwaniu I, a wyczerpanie

zapasu  Nagród  Rzeczowych  przeznaczonych  do  wydania  w  Wyzwaniu  I  uniemożliwia

odebranie Nagrody Rzeczowej w Programie Lojalnościowym.

3. W  Programie  Lojalnościowym  nie  mogą  brać  udziału  małżonkowie,  wstępni,  zstępni,

rodzeństwo i  powinowaci w tej  samej linii  lub stopniu osób zasiadających w zarządzie lub

innych organach Organizatora  oraz podmiotów powiązanych z Organizatorem osobowo lub
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kapitałowo,  jak  również  ich  pracownicy,  współpracownicy  oraz  osoby  świadczące  usługi  i

współpracujące z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z nim osobowo lub kapitałowo,

w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub organizowanym Programem

Lojalnościowym.

§6. NAGRODY

1. Nagrodą Rzeczową w Wyzwaniach I Programu Lojalnościowego jest smart bransoletka Smart

Gym®. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia kolejnego Wyzwania lub Wyzwań w

Programie  Lojalnościowym i  określenia  Nagrody Rzeczowej  w tym kolejnym Wyzwaniu  /

Wyzwaniach oraz czasu przewidzianego dla danego Wyzwania.

2. Organizator  informuje,  że  wartość  poszczególnej  Nagrody  Rzeczowej  określonej  w  ust.  1

powyżej  nie  przekracza  kwoty  200,00  zł  i  w  związku  z  tym  jest  zwolniona  od  podatku

dochodowego od osób fizycznych.

3. Sponsorem Nagród jest Organizator.

4. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany żadnej z Nagród na inny produkt ani

otrzymania jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.

5. Klient  uprawniony  do  odbioru  danej  Nagrody  nie  może  przenieść  prawa  do  odebrania  tej

Nagrody na osobę trzecią.

§7. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Program Lojalnościowy odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

 3. Aby wziąć udział w Programie Lojalnościowym Klient powinien:

a) w czasie trwania Programu Lojalnościowego określonym w § 4 Regulaminu, wysłać do

Organizatora  na  adres  e-mail:  challenge@smartgym.club  wiadomość  następującej  treści:

„Zgłaszam  przystąpienie  do  Programu  "#trenujwdomu  CHALLENGE",  potwierdzam

zapoznanie  się  i  akceptację  Regulaminu Programu.”  (lub  o treści  równoważnej)  wraz  z

podaniem następujących danych:

- w przypadku Klienta posiadającego Konto Klienta w systemie do obsługi Klientów

Smart  Gym:  imię  i  nazwisko  (oraz  adres  e-mail,  jeśli  na  Koncie  Klienta  został

podany inny adres niż adres, z którego pisze Klient);

- w przypadku Klienta korzystającego programu partnerskiego akceptowanego przez

Organizatora na podstawie karty programu partnerskiego (nie posiadającego Konta
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w systemie  do  obsługi  Klientów Smart  Gym):  imię,  nazwisko oraz  trzy  ostatnie

cyfry nr karty programu partnerskiego;

-  w  przypadku  Klienta  korzystającego  z  programu  partnerskiego  akceptowanego

przez  Organizatora  bez  konieczności  posiadania  karty  tego  programu  (nie

posiadającego również Konta w systemie do obsługi Klientów Smart Gym): imię,

nazwisko oraz trzy ostatnie cyfry numeru telefonu;

b) w czasie danego Wyzwania określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu wykonać Zadanie

uprawniające do otrzymania liczby Punktów określonych w ust. 4 niniejszego Paragrafu.

 4. Program składa się z następujących po sobie Wyzwań:

a) Wyzwanie I, w którym Klient, aby otrzymać Nagrodę Rzeczową przypisaną do Wyzwania I,

jest zobowiązany uzyskać 18 Punktów, w tym 3 Punkty w okresie 14 dni od dnia otwarcia

Klubów Sieci  Smart  Gym (każdy  z  tych  trzech  Punktów można  uzyskać  wyłącznie  za

wykonanie Treningu w Klubie; przy czym w ciągu jednego dnia można otrzymać tylko

jeden  Punkt  niezależnie  od  liczby  odbytych  Treningów)  oraz  pozostałe  15  Punktów w

okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;

b) Organizator może wprowadzić kolejne Wyzwanie II lub Wyzwania II i następne (w takim

wypadku Organizator określi Nagrodę Rzeczową przewidzianą w danym Wyzwaniu oraz

zasady jej przyznawania, w tym liczbę Punktów i czas na ich uzyskanie oraz ewentualnie

inne warunki).

 5. Na  wypadek  gdyby  Organizator  zdecydował  o  wprowadzeniu  kolejnego  Wyzwania  lub

kolejnych Wyzwań, Organizator informuje, że:

a) Punkt uzyskany w danym Wyzwaniu nie podlega zaliczeniu na poczet innego Wyzwania;

b)  możliwy  jest  jedynie  jednokrotny  udział  w  danym  Wyzwania,  a  zatem  upływ  czasu

określonego dla  tego Wyzwania w ust.  4 niniejszego paragrafu bez uzyskania wymaganej

liczby  Punktów  oznacza  nieukończenie  danego  Wyzwania  oraz  tym  samym  zakończenie

udziału w Programie Lojalnościowym;

c)  Klient  może  rozpocząć  kolejne  Wyzwanie  wyłącznie  po  zakończeniu  poprzedniego

Wyzwania, tj. zebraniu wymaganej w danym Wyzwaniu liczby Punktów w określonym czasie,

z zastrzeżeniem, że aby rozpocząć Wyzwanie II wystarczy w Wyzwaniu I zebrać w okresie do

dnia 31 maja 2020 r. 15 Punktów;

d) Klient może rozpocząć udział w Programie Lojalnościowym wyłącznie od Wyzwania I.

 6. Organizator  na  stronie  internetowej  https://smartgym.club/aktualnosci/  w  zakładce

AKTUALNOŚCI określa Zadania oraz przypisaną do nich Punktację dla osób biorących udział
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w Programie. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian na korzyść Uczestników

Programu np.  poprzez wskazanie dodatkowych Zadań,  za które można otrzymać Punkty w

Programie.  Zmiana  listy  Zadań  i  ich  Punktacji  zgodnie  z  niniejszym ustępem nie  stanowi

zmiany niniejszego Regulaminu.

 7. Punkty  przyznane są  wyłącznie  danemu Uczestnikowi  Programu za  wykonane przez  niego

Zadanie i nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystane lub zaliczone na poczet Wyzwania

innego Uczestnika Programu.

 8. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż Program Lojalnościowy nie dotyczy

Zadań wykonanych przez Klientów korzystających z oferty Klubu na podstawie kart FitProfit

lub FitSport.

 9. Organizator  informuje,  że  wyraża  zgodę  na  zaliczenie  na  poczet  Wyzwania  I  Zadań  i

wynikających z tego Punktów, w odniesieniu do Zadań wykonanych przez Klienta pomiędzy

dniem 14 marca 2020 r. a pierwszym dniem rozpoczęcia Programu Lojalnościowego.

 10. Organizator  informuję,  że  Program Lojalnościowy "#trenujwdomu CHALLENGE" w Sieci

Klubów  Smart  Gym®  nie  łączy  się  z  Programem  Lojalnościowym  "#trenujwdomu

CHALLENGE" w Sieci  Klubów Fitness  Platinium®.  Zgłoszenie  udziału  w jednym z  w/w

Programów  wyłącza  możliwość  udziału  przez  danego  Klienta  z  udziału  w  drugim  z

Programów.

 11. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami i ofertami Organizatora, chyba że z

treści niniejszego Regulaminu, z treści regulaminów innych promocji lub z zasad określających

poszczególne oferty Organizatora, wynika wyraźnie co innego. Celem uniknięcia wątpliwości

Organizator  informuje,  że  w  wypadku  skorzystania  przez  Klienta  z  Promocji  „KARNET

przeKORZYSTNY” Klient jest uprawniony do otrzymania jedynie Punktów określonych przez

Organizatora za Zadanie w postaci zakupu tego KARNETU przeKORZYSTNEGO (Klient nie

jest uprawniony do otrzymania żadnych Punktów z tytułu możliwości skorzystania z innych

korzyści określonych w § 7 Regulaminu Promocji „KARNET przeKORZYSTNY”). 

§8. ODBIÓR NAGRÓD RZECZOWYCH

1. Nagrody Rzeczowe będą wydawane po otwarciu Klubów w klubach Smart Gym® w godzinach

pracy Smart Asystentów w danym Klubie, po ukończeniu danego Wyzwania - w dniu uzyskania

przez Klienta ostatniego wymaganego Punktu za Zadanie w postaci Treningu w Klubie.

2. Nagrody Rzeczowe będą wydawane w terminie do 14 dni od dnia otwarcia Klubów Smart

Gym, z zastrzeżeniem, że w wypadku niedostępności Nagrody Rzeczowej w danym dniu w
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danym Klubie, Nagroda Rzeczowa może zostać wydana Klientowi w późniejszym terminie, o

którym Organizator zawiadomi Klienta.

3. Nagrody Rzeczowe będą wydawane po weryfikacji przez Organizatora spełnienia przez Klienta

warunków określonych  Regulaminem i  po  podpisaniu  przez  Klienta  potwierdzenia  odbioru

Nagrody Rzeczowej. Nagroda Rzeczowa może zostać odebrana przez uprawnionego Klienta

wyłącznie osobiście. Warunkiem otrzymania Nagrody Rzeczowej jest złożenie Organizatorowi

w chwili odbioru Nagrody Rzeczowej oświadczenia dla celów podatkowych (wraz z podaniem

wymaganych danych), o ile będzie ono wymagane.

4. Personel  Klubu,  w  celu  weryfikacji  spełnienia  przez  Klienta  warunków  Programu  i jego

tożsamości,  w  chwili  odbioru  Nagrody  może  poprosić  o  okazanie  dowodu  osobistego  lub

innego  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość.  Odmowa  okazania  dokumentu  wiąże  się

z odmową wydania Nagrody Rzeczowej.

5. Jeżeli  Klient  odmawia  przyjęcia  Nagrody  Rzeczowej  albo  nie  odbierze  jej  w  terminie

określonym  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu,  Nagroda  Rzeczowa  przepada  i  pozostaje  do

dyspozycji Organizatora.

§9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z uczestnictwem

w  Programie  Lojalnościowym  jest  Platinium  Wellness  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla  Krakowa-Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru

Sądowego,  pod  numerem  KRS:  0000383004,  posiadająca  NIP:  6772356421,  REGON:

121499796 oraz kapitał zakładowy 3.110.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@smartgym.club

 3. Dane  osobowe  Klientów  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  Programu

Lojalnościowego "#trenujwdomu CHALLENGE", ewidencjonowania Klientów - uczestników

Programu,  wydawania  nagród  i  ewidencjonowania  tego  faktu  oraz  dokonania  niezbędnych

rozliczeń podatkowych. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora na

podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  i  c)  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w   sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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 4. Odbiorcami  danych  osobowych  Klientów  mogą  być  podmioty  współpracujące  z

Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy)

lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące

usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym

dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.

 5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 6. Dane  osobowe  Klientów  będą  przechowywane  przez  czas  trwania  Programu  oraz  po  jego

zakończeniu,  w  celu  wypełniania  obowiązków  prawnych  i  podatkowych  ciążących  na

Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych  oraz  prawo  do

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 8. Klient podaje swoje dane dobrowolnie jednakże Organizator zastrzega, że udział w Programie

Lojalnościowym, w tym wydanie jakiejkolwiek Nagrody bez przetwarzania danych osobowych

jest niemożliwe.

§10. REKLAMACJE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Programu  Lojalnościowego,  w  tym  co  do  niniejszego

Regulaminu,  należy składać w formie pisemnej doręczonej poprzez pozostawienie pisma na

recepcji w placówkach Klubu lub za pośrednictwem poczty ma adres siedziby Organizatora

albo  drogą  mailową na adres  mailowy: bok@smartgym.club,  z  dopiskiem  "#trenujwdomu

CHALLENGE".

2. Reklamacja  powinna  zawierać  dane  kontaktowe  zgłaszającego  reklamację  takiej  jak:  imię,

nazwisko, adres e-mail (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie e-mail) lub

adres do korespondencji (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej),

opis reklamacji oraz żądanie.

3. Organizator  udzieli  odpowiedzi  na  złożone  reklamacje  w  terminie  30  dni  od  dnia  ich

otrzymania.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sieci Klubów Smart Gym®.
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2. Regulamin  udostępniany  jest  nieodpłatnie  w  taki  sposób,  który  umożliwia  pozyskanie,

odtwarzanie  i  utrwalanie  jego  treści  za  pomocą  systemu  teleinformatycznego,  z  którego

korzysta Klient.

3. Przed przystąpieniem do udziału w Programie Lojalnościowym Klient zobowiązany jest  do

zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

4. Organizator  zastrzega  możliwość  dokonywania  zmian  niniejszego  Regulaminu  w

dopuszczalnym przez  prawo zakresie,  w tym zmian na  korzyść  Klientów,  w szczególności

poprzez przedłużenie okresu obowiązywania Programu,  wprowadzenie kolejnego Wyzwania

lub Wyzwań oraz określenia Punktacji  i  warunków ukończenia dodatkowego Wyzwania lub

Wyzwań.

5. W razie  zmiany  Regulaminu Klient  ma  prawo rezygnacji  z  dalszego udziału  w Programie

Lojalnościowym w każdym czasie.

6. Organizator  nie  pokrywa  kosztów  i  wydatków  poniesionych  przez  Klientów  w związku  z

udziałem w Programie Lojalnościowym.
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