REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „[Fitness World Games]”

I.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Fitness World
Games” (zwaną dalej „ Akcją” bądź „Wyzwaniem”).
2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Fitness World
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 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”.
3. Regulamin Akcji dostępny jest we wszystkich Klubach Fitness World sp. z o.o. na
terenie Polski. Lista klubów Organizatora znajduje się na stronie internetowej
https://www.fitnessworld.com/pl.
4. W Akcji może brać udział każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która
ukończyła 16 rok życia (w przypadku osób małoletnich niezbędne jest przedstawienie
pisemnej zgody opiekuna prawnego), jest obecnym klubowiczem Organizatora tj.
posiada karnet ważny od dnia […] oraz posiada konto na platformie internetowej
MyFitness World (https://myfw.pl).

5. Celem Akcji jest umożliwienie jej uczestnikom, zdobycia rabatu, (zwanego dalej
„Rabatem”), na zakup październikowego karnetu w jednym z klubów Organizatora.
Wysokość rabatu końcowego będzie sumą zdobytych Rabatów przez cały czas trwania
Akcji i będzie uzależniona od udziału w organizowanych przez Organizatora
konkursach, bliżej opisanych w punkcie III. niniejszego regulaminu. Rabat przyznany
za pierwsze zadanie będzie wynosił 5 %, wysokość kolejnych Rabatów będzie zależała
od rodzaju i ilości wykonanych zadań.

II.

Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa

1. Akcja promocyjna trwać będzie od dnia 10.06 2019r. do 1.09 2019r. i została
podzielona na cztery etapy trwające po trzy tygodnie każdy, zwane dalej „Game”.
2. Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dobrowolne i jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
3. W Akcji może brać udział każdy Klubowicz zapisany do Fitness World przed
30.06.2019r, który zaloguje się na platformie MyFW.pl oraz dołączy do Wyzwania,
klikając (weź udział w wyzwaniu).
4. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania aktywnego karnetu, przez cały czas
trwania Akcji. Nie może go zamrozić.

III. Uzyskanie zniżki
1. Po spełnieniu warunków o których mowa w punktach I.4 oraz II.3 i 4 niniejszego
regulaminu, w trakcie trwania każdego z Game’ów, Uczestnik za pomocą platformy
MyFW.pl będzie otrzymywał od Organizatora określone zadania, które będą mogły być
wykonane w dowolnym klubie Organizatora. Prawidłowe wykonanie wyznaczonych
zadań uprawni Uczestnika do otrzymania Rabatu.

2. Organizator poinformuje Uczestnika o wysokości przyznanego rabatu za wykonane
zadanie, za pośrednictwem konta użytkownika, znajdującego się na platformie
myFW.pl.
3. Dodatkowo, w takcie trwania każdego z Game’ów prowadzone będą rozgrywki między
wszystkimi klubami Organizatora, na podstawie których prowadzona będzie
klasyfikacja. Trzy pierwsze kluby, które otrzymają najwyższy wynik w rankingu
ogólnym, liczonym poprzez zsumowanie wyników wszystkich Uczestników biorących
udział w wydarzeniu, otrzymają jako pierwsze urządzenie „Body Tracker” oraz
zorganizują dla Uczestników event, podczas którego dokonywane będą bezpłatne
pomiary i konsultacje z dietetykiem.
4. Klasyfikacja klubów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora.
5. Pierwszy Game odbędzie się w dniach 10.06 -30.06 2019 r., kolejne odbędą się w
dniach 01.07 – 21.07, 22.07 – 11.08 oraz 12.08 – 01.09.
6. Po zakończeniu Akcji przyznane Rabaty zostaną zsumowane, a zniżka będzie
automatycznie naliczona w październiku na koncie klubowym klienta.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubowicza są jedynymi dokumentami mającymi
wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej
Uczestnika, w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
4. Każdego Uczestnika Akcji obowiązują wszelkie ogólne zasady przewidziane dla
Klubowiczów Fitness World opublikowane na stronie www.fitnessworld.com/pl.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu
zakończenia ważności ostatniego karnetu promocyjnego.
6. Do niniejszej Akcji zastosowanie ma polityka prywatności, przy czym uczestnik akcji
wyraża zgodę na przekazanie wybranych przez siebie na okres w punkcie II.1 swoich
danych osobowych w zakresie nicku oraz ewentualnie imienia i nazwiska (jeżeli
uczestnik poda te dane) oraz danych dotyczących zdrowia oraz biometrycznych, tj.
wzrostu, wagi, obwodu poszczególnych części ciała. Organizator będzie
przechowywał ww. dane dopóki Klient nie usunie konta na Myfw.pl

