Regulamin promocji „Zdemaskuj SMOG” dla 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, 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 złotych;
2) Klub – klub Smart Gym® lub cała sieć klubów Smart Gym®;
3) Klient – osoba, która przed lub w czasie trwania Promocji zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów
Smart Gym® oraz wykupiła karnet dostępny w ofercie Klubu i legitymuje się aktywnym Karnetem jak
również osoba korzystająca z Klubu na podstawie akceptowanych przez Organizatora kart programów
partnerskich; Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca
przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń;
4) Karnet – Karnet OPEN oraz Karnet HALF OPEN;
5) 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 sieci Klubów Smart Gym;
6) 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 przez okres 4 tygodni (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. Karnet HALF OPEN
może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu sieci Klubów Smart
Gym. Przez Karnet HALF OPEN rozumie się również Karnet HALF OPEN na 336 dni zakupiony w ramach
promocji trwającej od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
7) Karnet 24h - zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sieci
Klubów Smart Gym® po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku
uprawniająca Klienta do nieograniczonej liczby wejść do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego
wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 3h od wyjścia.
8) Karta Promocyjna - wydana przez Organizatora, zgodna ze wzorem przez niego ustalonym, imienna karta
promocyjna do zbierania Pieczątek w ramach Promocji;
9) Pieczątki – odcisk wzoru ustalonego przez Organizatora, potwierdzający odbycie Treningu;
10) Trening - trening indywidualny, personalny albo grupowy wykonany przez Klienta w dowolnie wybranym
przez niego Klubie;
11) Promocja – promocja „Zdemaskuj SMOG”, której zasady określa Regulamin;
12) Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „Zdemaskuj SMOG”;
13) Regulamin sieci Klubów Smart Gym - Regulamin sieci klubów Smart Gym® dostępny na stronie
www.smartgym.club.

§2. Kluby sieci Smart Gym® objęte Promocją
Promocja dotyczy wszystkich Klubów sieci Smart Gym®: Zabrze Arena, Gliwice Politechnika, Ruda Śląska
Aquadrom, Gliwice Kolberga oraz Katowice 4 Wieże.
§3. Czas trwania
Promocja trwa od 24 stycznia 2018 r. (środa) do 18 marca 2018 r. (niedziela) albo do wyczerpania zapasów, o których
mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
§4. Warunki skorzystania z Promocji
1. Promocja skierowana jest do Klientów sieci klubów Smart Gym®.
2. Aby wziąć udział w Promocji Klient powinien:

1) w czasie trwania Promocji, określonym w §3 Regulaminu, odebrać w recepcji dowolnie wybranego
przez siebie Klubu, Kartę Promocyjną;

2) w czasie trwania Promocji, określonym w §3 Regulaminu, na podstawie Karnetu, Karnetów lub
Karnetów 24h odbyć 10 (dziesięć) Treningów, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu;
3) po każdym wykonanym Treningu (w dniu jego wykonania i bezpośrednio po nim), zgłosić się do
Smart Asystenta w Klubie, w którym Trening wykonał celem odebrania Pieczątki poprzez jej odbicie
na Karcie Promocyjnej.
3. Za każdy Trening, Klient biorący udział w Promocji otrzyma na Karcie Promocyjnej jedną Pieczątkę, z
zastrzeżeniem, że w każdym dniu trwania Promocji Klient może otrzymać maksymalnie jedną Pieczątkę.
4. Pieczątki wydawane są tylko w godzinach obecności Smart Asystentów, w Klubach, określonych w § 5 ust. 3
Regulaminu. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż w przypadku niestawienia się przez
Klienta w dniu Treningu i bezpośrednio po nim po odbiór Pieczątki zgodnie z ust. 2 pkt. 3 niniejszego
paragrafu, jak również nieposiadanie przez Klienta w dniu Treningu Karty Promocyjnej nie uprawnia tego
Klienta do późniejszego uzupełnienia Karty Promocyjnej o Pieczątkę za taki Trening. W przypadkach, o
których mowa w zdaniu poprzednim Klient traci prawo do uzyskania Pieczątki.
5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty Karty Promocyjnej Klient jest uprawniony do otrzymania
nowej pustej Karty Promocyjnej. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do uzupełniania Karty
Promocyjnej o liczbę pieczątek zebranych na zagubionej, zniszczonej lub utraconej Karcie Promocyjnej.
6. Pieczątki za wykonane Treningi mogą być zbierane tylko na Karcie Promocyjnej. Pieczątki zebrane na więcej
niż jednej Karcie Promocyjnej nie sumują się.
7. Klient, który zgodnie z Regulaminem zbierze na jednej Karcie Promocyjnej 10 (dziesięć) Pieczątek otrzyma
od Organizatora maseczkę antysmogową z logo Smart Gym®, pod warunkiem, że w chwili odbioru maseczki
antysmogowej z logo Smart Gym® będzie posiadać aktywny Karnet.
8. W Promocji można wziąć udział tylko raz i otrzymać tylko jedną maseczkę antysmogową z logo Smart
Gym®.
9. Organizator informuje, że nie ma możliwość wymiany maseczki antysmogowej z logo Smart Gym® na inny
produkt ani otrzymania jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
§5. Odbiór maseczek antysmogowych z logo Smart Gym®
1. Organizator informuje, że ilość dostępnych w ramach Promocji maseczek antysmogowych z logo Smart
Gym® jest ograniczona i wynosi 3.000 (trzy tysiące) sztuk.
2. Klient, który spełni warunki Promocji i zgłosi się po odbiór maseczki antysmogowej z logo Smart Gym® w
jednym z Klubów do dnia wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, otrzyma maseczkę antysmogową z logo
Smart Gym® z zastrzeżeniem, iż z uwagi na ograniczoną liczbę maseczek antysmogowych z logo Smart
Gym®, datą decydującą o przyznaniu maseczki antysmogowej z logo Smart Gym® jest data zgłoszenia się po
jej odbiór.

3. Maseczki antysmogowe z logo Smart Gym® będą wydawane wyłącznie w dniach od 2 lutego 2018 roku do
18 marca 2018 roku w godzinach obecności Smart Asystentów w Klubach:

1) Zabrze – Arena – pon.-pt. od godz. 06:00 do godz. 01:00; sob.-niedz. od godz. 8:00 do godz. 22:00
2) Gliwice – Politechnika – pon.-pt. od godz. 06:00 do godz. 01:00; sob.-niedz. od godz. 8:00 do
godz.22:00

3) Ruda Śląska – Aquadrom – pon.-pt. od godz. 06:00 do godz. 01:00; sob.-niedz. od godz. 8:00 do
godz.22:00

4) Gliwice – Kolberga – pon.-pt. od godz. 06:00 do godz. 23:00; sob.-niedz. od godz. 8:00 do godz.
20:00
5) Katowice – 4 Wieże – pon.-pt. od godz. 6:00 do godz. 1:00; sob.-niedz. od godz. 8:00 do godz. 22:00
albo do wyczerpania zapasów i tylko w klubach Smart Gym®.
4. Maseczki antysmogowe z logo Smart Gym® będą wydawane po weryfikacji przez Organizatora spełnienia
przez Klienta warunków określonych Regulaminem, przekazaniu przez Klienta przedstawicielowi
Organizatora (pracownika recepcji Klubu) Karty Promocyjnej z uzyskanymi Pieczątkami i po podpisaniu
przez Klienta potwierdzenia odbioru maseczki antysmogowej z logo Smart Gym®. Maseczka antysmogowa z
logo Smart Gym® może zostać odebrana przez uprawnionego Klienta wyłącznie osobiście.
5. Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków Promocji, w chwili odbioru
maseczki antysmogowej Smart Gym® mogą poprosić o okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania
maseczki antysmogowej Smart Gym®.
6. Jeżeli Klient odmawia przyjęcia maseczki antysmogowej albo jej nie odbierze w terminie określonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, maseczka antysmogowa przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§6. Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Promocji powinny zapoznać się z Regulaminem,
który jest dostępny na stronie internetowej sieci Klubów oraz w Klubach.
2. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki Promocji albo
innych promocji stanowią inaczej.
3. 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 „Zdemaskuj SMOG”.
4. Adres Organizatora: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.

