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REGULAMIN PROGRAMU My Fitness World
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie MyFw 2018 (zwany dalej „Programem”).
Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Fitness World Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 269, 53-234 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795, NIP 691-248-39-42,
zwaną dalej „Organizatorem”.
Program umożliwia Uczestnikom dostęp do portalu myfw.pl i korzystanie z zamieszczonych tam
materiałów merytorycznych dotyczących treningów na siłowni i zdrowego trybu życia oraz branie udziału
w ogłaszanych na portalu akcjach.
Regulamin Programu dostępny jest we wszystkich Klubach Fitness World Sp. z o.o. (których dotyczy akcja
promocyjna) na terenie Polski.
§ 2 Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa
Program trwa odbywa się od 11.06.2018 do 31.08.2018
Udział w Programie może wziąć każda osoba fizyczna, która:
a. ukończyła 16 rok życia (w przypadku osób małoletnich niezbędne jest przedstawienie
pisemnej zgody opiekuna prawnego),
b. posiada ważny aktywny karnet wstępu do klubów Fitness World w okresie trwania
programu i która zaakceptuje niniejszy regulamin (dalej zwana „Uczestnikiem”).
W Programie nie mogą brać udziału posiadacze kart Multisport, OK System oraz FitProfit, chyba, że
zakupią członkostwo w Klubie Fitness World.
W Programie nie mogą brać udziału osoby, które mają zawieszony karnet.
W programie mogą brać udział Pracownicy zatrudnieni przez Organizatora bez względu na rodzaj i formę
zatrudnienia z wyłączeniem możliwości zdobycia nagród w konkursach i akcjach organizowanych i
ogłaszanych na portalu myfw.pl
Skorzystanie przez Uczestnika z Programu jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu.
W ramach Programu Organizator będzie począwszy od 13 czerwca 2018 roku co 3 tygodnie ogłaszał na
portalu mtfw.pl Zadania (challenge) do wykonania przez Uczestników. Zadania będą polegały na
wykonaniu ćwiczeń opisanych przez Organizatora. Łącznie wyznaczone zostaną cztery zadania, za
realizację każdego z nich 100 pierwszych osób, które wykonało zadanie, zostanie nagrodzonych gadżetami
z logo Organizatora.
Wraz z ogłoszeniem poszczególnych zadań Organizator poinformuje, jakie za ich wykonanie przysługują
nagrody. Potwierdzeniem wykonania zadania będą pieczątki zbierane na karnetach dostępnych w recepcji
klubów Fitness World.
Program nie łączy się z innymi promocjami, które mogą obowiązywać w tym samym czasie,
organizowanymi przez Organizatora.
§ 3 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubowicza i Regulaminy Akcji umieszczone portalu myfw.pl są
jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Programu.
Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika w wypadku
powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie
Programu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych
Każdego Uczestnika Programu obowiązują wszelkie ogólne zasady przewidziane dla Klubowiczów Fitness
World opublikowane na stronie www.fitnessworld.com/pl.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu i obowiązuje do czasu jej zakończenia,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

