Regulamin promocji

„Rozwiązanie”
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i
określa on zasady i czas trwania promocji „Rozwiązanie” (zwanej dalej
„promocją”). Niniejszy regulamin stanowi załącznik do obowiązującego od dnia 1
stycznia 2020 roku „Regulaminu świadczenia usług przez Fit Fabric” (dostępnego pod
adresem: https://www.fitfabric.pl/regulamin).
Organizatorem promocji jest FIT FABRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-766) przy
alei 1 Maja 119 lok. 121, wpisana 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 0/100) złotych, posiadająca NIP: 7282787835, REGON:
101321861.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia „Regulaminu świadczenia usług przez Fit Fabric”. W
szczególności, pojęcia Fit Fabric lub Klub, Umowa Członkowska oraz Członek Klubu
występujące w niniejszym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadał im § 1 ust. 4
„Regulaminu świadczenia usług przez Fit Fabric”.
Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, który
dostępnych jest w klubach fitness prowadzonych przez Fit Fabric oraz on-line na
stronie internetowej www.fitfabric.pl.
Złożenie przez Członka Klubu podpisu pod niniejszym regulaminem jest równoznaczne
z zapoznaniem się z jego treścią i z jej zaakceptowaniem.
§2
Zasady i czas trwania promocji
Fit Fabric oświadcza, że promocja obejmuje Członków Klubu, którzy zawarli z Fit
Fabric Umowy Członkowskie na okres 12 miesięcy płatne miesięcznie – o ile umowy te
zawarto nie wcześniej, niż w dniu 01.01.2020 r.
Członkowie Klubu objęci promocją w okresie jej obowiązywania są uprawnieni do
rozwiązania Umowy Członkowskiej, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek
kosztów, o ile spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
a) poinformują o tym fakcie Fit Fabric w drodze pisemnego oświadczenia złożonego do
rąk pracownika obsługi dowolnego klubu Fit Fabric przed upływem dowolnego
miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy Członkowskiej, pod warunkiem,
że Członek Klubu uregulował należność za ten miesiąc i nie zalega z płatnościami
za poprzednie miesiące obowiązywania Umowy Członkowskiej;
b) jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej, okażą
pracownikowi obsługi klubu fitness aktywną kartę MultiSport lub aktywną
kartę FitProfit, której aktywność zostanie zweryfikowana w odpowiednim
terminalu do tego typu kart.
Członkowie Klubu, których Umowy Członkowskie nie spełniają kryteriów wskazanych
powyżej w ust. 1, nie są objęci promocją.
Promocja wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i obowiązuje do odwołania, jednakże
nie później, niż do dnia 31.12.2020 r.
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5. Odwołanie promocji może nastąpić poprzez pisemne lub mailowe powiadomienie
Członków Klubu o tym fakcie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (tj. każdy
Członek Klubu może skorzystać z promocji na określonych powyżej zasadach przed
upływem terminu 7 dni od daty otrzymania pisemnego lub mailowego powiadomienia
o odwołaniu promocji).
6. Po zakończeniu się okresu obowiązywania promocji, Członkowie Klubu mogą
rozwiązać Umowę Członkowską jedynie na zasadach w niej określonych lub
wynikających z „Regulaminu świadczenia usług przez Fit Fabric”.
7. W odniesieniu do Członków Kluby, którzy zawarli Umowy Członkowskie (spełniające
kryteria wskazane powyżej w ust. 1) w okresie od 01.01.2020 r. do 08.01.2020 r.
włącznie, promocja znajdzie zastosowanie dopiero z chwilą podpisania przez nich
oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu, tj. złożenia
podpisu pod tekstem niniejszego regulaminu.
§3
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Członka Klubu jest Fit
Fabric.
2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie jego zgody udzielonej w
sposób dorozumiany z uwagi na konieczność wpisania się na listę Członków Klubu.
3. Sposób i podstawy przetwarzania danych, a także prawa uczestnika z tym związane
opisane są w Polityce Prywatności, przedstawionej uczestnikowi przed wpisaniem się
na
listę
uczestników
oraz
dostępnej
na
stronie
internetowej
www.fitfabric.pl/regulamin.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 01.01.2020 r.
2. Fit Fabric zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie
z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, o czym powiadomi
uczestników poprzez zamieszczenie linka do zaktualizowanego regulaminu na swojej
stronie internetowej
3. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem, a także z samą promocją,
rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Fit Fabric.
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