REGULAMIN PROMOCJI
#PODARUJ FORMĘ („Regulamin”)
Organizatorem Promocji jest: FUNFIT II SP. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-118); ul. Śląskiej 1, NIP:
9291794497; REGON 080246925; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000601522 zwanym dalej
„Organizatorem”, będąca właścicielem sieci klubów fitness FUNFIT II, zwanych dalej „Klubami”.
I. CZAS OBOWIĄĄZYWANIA PROMOCJI
Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”)
rozpoczyna się 6 grudnia 2018 roku, a kończy 23 grudnia 2018 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59.
Karnet zakupiony w promocji można aktywować w dniach od 24 grudnia 2018 do 10 stycznia 2019 r. Karnet
ważny jest przez 29 dni od daty aktywacji.
II. PRZEDMIOT PROMOCJI
2.1. Promocja skierowana jest do osób, które nie są klubowiczami Organizatora w dniu obowiązywania
Promocji tj. osób, które nie zawarły z Organizatorem umowy członkowskiej na korzystanie z Klubów
(„Umowa Członkowska”) przed dniem rozpoczęcia się Promocji lub w dniu Promocji, lecz nie korzystając
z Promocji, zwanych dalej „Nowymi Klubowiczami”
2.2 Promocja skierowana jest do osób, które nie miały aktywnego karnetu w przeciągu 4 miesięcy lub przez
dłuższy okres.
2.3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest na zakup karnetu miesięcznego, aktywacji go we wskazanym
terminie oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
III. POSTAWIENIA OGÓLNE
3.1. Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach.
3.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.3. Promocja nie ma zastosowania do cesji członkostwa.
3.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2018 r. do dnia 10.01.2019r.
3.5. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy
Członkowskiej oraz regulaminów obowiązujących w Klubach. Wszystkie niezdefiniowane a opisane
wielkimi literami pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi w Formularzu Aplikacyjnym i
Ogólnych Warunkach Członkostwa.
Ja, niżej podpisany, chcąc skorzystać z warunków Promocji opisanych niniejszym Regulaminem, niniejszym
potwierdzam i akceptuję warunki niniejszego Regulaminu.
____________________
(imię i nazwisko Klubowicza)
Niniejszym potwierdzam, że wyżej wymieniony/a spełnia warunki Promocji opisane Regulaminem i potwierdzamjego/jej tożsamość ́.
_____________________________
(imię i nazwisko przedstawiciela Klubu)

