REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „DUO MEMBERSHIP”
I.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „DUO
MEMBERSHIP” (zwana dalej „ Akcją”).
2. Akcja jest organizowana 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”.
3. Regulamin Akcji dostępny jest we wszystkich Klubach Fitness World Sp. z o.o. (których
dotyczy akcja promocyjna) na terenie Polski.
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II.
Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa
Akcja promocyjna odbywa się od 11 lutego 2019r. do 25 lutego 2019r.
Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dobrowolne i jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Każda pełnoletnia osoba, która w okresie wskazanym w punkcie II.1 stanie się
Klubowiczem w rozumieniu Regulaminu Klubowicza Fitness World, o którym mowa w
niniejszym Regulaminie i nabędzie karnet odnawialny za cenę określoną w punkcie II.8
będzie miała prawo do przyprowadzenia osoby towarzyszącej do Klubu Fitness World
(zwanej dalej „osobą towarzyszącą”).
Warunkiem korzystania z klubu przez osobę towarzyszącą jest jej wyrażenie zgody na
ujawnienie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Organizatora
opublikowaną na stronie www.fitnessworld.com oraz zarejestrowanie w bazie danych
Organizatora.
Osoba towarzysząca może korzystać z Klubu wyłącznie w towarzystwie Klubowicza, który
zakupił karnet na podstawie niniejszej Akcji.
Klubowicz ma prawo do zmiany osoby towarzyszącej w czasie trwania karnetu Duo. Do
nowej osoby stosuje się odpowiednio postanowienia punktu II.4. Klubowicz w tym samym
czasie może przyprowadzić do klubu wyłącznie jedną osobę towarzyszącą.
Osoba towarzysząca przy wizycie w klubie powinna zgłosić się na recepcję klubu w celu
rejestracji wizyty.
Cena karnetu w ramach niniejszej Akcji wynosi 119 PLN (oraz dodatkowo opłata
rejestracyjna w kwocie 29 PLN dla każdego nowego członka Klubu) i obejmuje możliwość
korzystania przez Klubowicza z Klubu razem z osobą towarzyszącą.
Karnet Duo jest karnetem samoodnawiającym się.
Oferta „Duo Membership” obowiązuje co najmniej przez 3 pełne miesiące (liczone od 1
dnia każdego miesiąca, tj. co najmniej do 31.05.2019r.) Po upływie tego czasu klubowicz
może edytować swój karnet i wybrać opcję standardową, (dla jednej osoby)
samoodnawiającą się w cenie 79 PLN/miesięcznie. Czynność tę należy wykonać w
recepcji klubu.
Opłata za karnet będzie pobierana automatycznie z karty płatniczej nowego klubowicza,
o ile umowa nie zostanie wypowiedzenia przez Klubowicza zgodnie z zasadami
wypowiedzeń określonymi w Regulaminie Klubu. Obowiązuje miesięczny okres
wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić nie wcześniej, niż w dniu 1 czerwca
2019r. (ze skutkiem na dzień 31 lipca 2019r.)
Zasady wypowiadania karnetu określa Regulamin Klubowicza Fitness World dostępny na
stronie www.fitnessworld.com/pl.

III.
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.

