REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Poczuj fit formę!”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji „Poczuj fit formę!” (zwanej dalej

„Akcją”).

2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Mega Solar sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036, NIP
7282321551, właściciela klubów Fit Forma, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Regulamin Akcji dostępny jest w każdym Klubie Fit Forma oraz na www.fitforma.eu. Akcja
dotyczy wszystkich Klubów Fit Forma.
4. Akcja dotyczy wszystkich osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z usług Organizatora.
Każda z osób biorących udział w Akcji zwana będzie dalej „Uczestnikiem”. Uczestnik Akcji ma
prawo do nabycia karnetu do Klubu Fit Forma na zasadach określonych poniżej.
II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa
1. Akcja trwa od 29 do 31 marca 2022 r.
2. Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem
przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klubowicza Fit Forma,
dostępnego na https://fitforma.eu
3. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest przez ograniczony
okres, wskazany w punkcie II.1 powyżej, nabycie karnetu umożliwiającego korzystanie z
klubu fitness Organizatora w promocyjnej cenie.
4. Promocyjny karnet nabywany przez Uczestnika w ramach Akcji jest tzw. karnetem
odnawialnym. Płatność za pierwsze 3 miesiące członkostwa (czyli za kwiecień, maj,
czerwiec) to 59,00 zł. Następnie opłata za karnet wynosi 109 zł miesięcznie.
5. W pierwszym miesiącu trwania Akcji (marzec) zostanie naliczona opłata dopełniająca od
kwoty 109 zł
6. Promocja obowiązuje podczas zakupu karnetu, w okresie trwania Akcji, w Recepcji klubu
Fit Forma oraz online na stronie https://fitforma.eu
7. Każda osoba korzystająca z Akcji, przy wykupieniu karnetu uiszcza opłatę wpisową o
wartości 19 zł.
8. Karnet zakupiony w ramach Akcji jest karnetem na czas nieokreślony.
9. Okres wypowiedzenia karnetu zawartego na czas nieokreślony wynosi jeden miesiąc, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że wypowiedzenie musi być
złożone do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego chęć wypowiedzenia karnetu i
okres wypowiedzenia naliczany jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca
kalendarzowego.
10. Warunkiem skorzystania z Akcji, a tym samym z promocyjnej ceny za miesiące wskazane
w pkt 4 powyżej jest utrzymywanie aktywnego karnetu przez 5 kolejnych miesięcy, tj, do
31 sierpnia 2022r. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia karnetu Klubowicz

zostanie obciążony opłatą w wysokości różnicy pomiędzy opłatą za karnet w wysokości
109 zł, a opłatą promocyjną w wysokości 59 zł, za okres od nabycia karnetu do
rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia, jednakże nie dłużej niż za okres w jakim
obowiązuje opłata promocyjna.
11. W przypadku wprowadzenia ustawowego lockdownu opłaty za karnet zostaną
wstrzymane, a czas obowiązywania karnetu promocyjnego odpowiednio wydłużony o dni,
podczas których kluby ustawowo zostaną zamknięte.
12. Promocje nie łączą się ze sobą.
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zasady wypowiadania karnetu,
jego cedowania oraz zawieszania określa Regulamin Klubów Fit Forma dostępny na
stronie https://fitforma.eu
14. Każdy Uczestnik Akcji może nabyć tylko jeden karnet promocyjny.
15. Korzystający z oferty Klubowicz może zawiesić umowę maksymalnie na okres 30 dni. Koszt
zawieszenia karnetu to 30 zł.

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 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 Fit Formy
opublikowane na stronie www.fitforma.eu w tym w szczególności zawarte w Regulaminie Klubowicza.
5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, w tym praw
przysługujących podmiotom danych, umieszczone zostały w klauzuli informacyjnej dla osób
korzystających z usług Mega Solar sp. z o.o. dostępnej na recepcjach Klubów oraz pod adresem
https://www.fitforma.eu/images/download/OCHRONA-DANYCH-OSOBOWYCH.pdf

