REGULAMIN PROMOCJI
„GIGA FIT dla Przyjaciół”

1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji „GIGA FIT dla Przyjaciół” (dalej jako:
„Promocja”) oferowanej przez FIT FABRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-766) przy alei 1
Maja 119 lok. 121, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000649393, o kapitale zakładowym wynoszącym 6.000,00 (sześć tysięcy i
00/100) złotych, posiadająca numery NIP: 7282787835 oraz REGON: 101321861, dalej jako
„Organizator”, w ramach prowadzonej przez Organizatora sieci klubów fitness.
2. W ramach Promocji każdy Członek Klubu będzie mógł korzystać:
a) ze wszystkich klubów z sieci klubów prowadzonych przez Fit Fabric Sp. z o.o., a
dodatkowo ze wszystkich klubów w sieci klubów fitness prowadzonej przez Benefit
Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z klubów prowadzonych pod marką: Fabryka
Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, S4, StepOne i ZdroFit, na zasadach
zgodnych z posiadanym Karnetem, z ewentualnym uwzględnieniem odmienności
wynikających z zasad porządkowych obowiązujących w danym klubie fitness;
b) z nielimitowanego dostępu do serwisu internetowego https://yes2move.pl.
3. Usługi, o których mowa w pkt 2 powyżej (dalej jako „Usługi”) będą dostępne nieodpłatnie,
tj. nie będzie za nie pobierana dodatkowa opłata.
4. Członek Klubu będzie mógł korzystać z Usług na warunkach niniejszej Promocji do dnia 30
września 2020 roku, nie dłużej jednak niż do dnia upływu ważności jego Karnetu.
5. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w dniu otwarcia Klubów, zamkniętych
do odwołania od dnia 14 marca 2020 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, posiadają
Karnet na usługi klubów fitness prowadzonych przez Fit Fabric Sp. z o.o. zakupiony przed
dniem 2 lipca 2020 roku.
6. Przed skorzystaniem z promocji w jednym z klubów w sieci klubów fitness prowadzonej
przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z klubów prowadzonych pod marką:
Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, S4, StepOne i ZdroFit, Członek Klubu
zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania Deklaracji zgodnie ze wzorem
stosowanym w każdej z sieci klubów fitness, a także zapoznania się oraz akceptacji i
stosowania się do postanowień regulaminów zawierających zasady porządkowe
funkcjonowania danego klubu, dostępnych w recepcji danego klubu.
7. Przed skorzystaniem z Promocji w zakresie dostępu do serwisu internetowego
https://yes2move.pl Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji i
stosowania się do regulaminu serwisu dostępnego na stronie internetowej
https://yes2move.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie
znajdują postanowienia aktywnych umów zawartych z Klientami przed dniem 14 marca
2020 roku oraz regulaminów porządkowych danego Klubu i regulaminu serwisu
https://yes2move.pl.

