REGULAMIN PROMOCJI
„MISJA LATO”
z dnia 01 marca 2019 roku
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą #MisjaLato, zwanego dalej "Promocją", jest
MyOrganiq Fitness Sp z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62 – 020), przy ul. Tysiąclecia 17,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000561011, posiadającą numer Regon: 361649637 oraz numer NIP:
7792431729z zwana dalej "Organizatorem".
2. Promocja obowiązuje w okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019.
3. Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących
skorzystać z Promocji.
§ 2. Zasady Uczestnictwa
1. Z promocji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba do 16 roku życia za pisemną
zgodą prawnego opiekuna ustawowego, która, w okresie trwania Promocji podpisze
umowę członkowską, w postaci karnetu wstępu do wybranego klubu Organic Fitness na
okres 3 miesięcy, w ramach Programu „Misja Lato”. Karnet „Misja Lato” może zakupić
wyłącznie osoba, która nie posiadała umowy płatnej w Organic Fitness po 31.12.2018
roku lub osoba, która nie korzystała z usług Organic Fitness w ramach karty
zewnętrznej MultiSport lub Ok System lub FitProfit po 31.12.2018 roku.
2. Opłata za Karnet „Misja Lato” może być dokonana w dwóch wariantach:
a) „Karnet „Misja Lato”, opłata jednorazowa – usługa płatna jednorazowo z góry za cały
okres obowiązywania Umowy; upoważnia Uczestnika do korzystania z usług w ramach
Programu „Misja Lato” przez okres 3 miesięcy, licząc od chwili nabycia członkostwa;
b) „Karnet „Misja Lato”, płatność ratalna – usługa płatna, rozłożona na 3 równe raty
miesięczne, tj. na cały okres obowiązywania Umowy; upoważnia Klubowicza do
korzystania z usług w ramach Programu „Misja Lato” przez okres 3 miesięcy licząc od
chwili nabycia członkostwa;
3. Opłata jednorazowa, o której mowa w § 2 pkt. 2 a) powyżej, uiszczana jest z góry w chwili
nabycia członkostwa, za cały okres obowiązywania Umowy, w kwocie 1179 zł brutto, w
recepcji klubu Organic Fitness.
4. Płatność ratalna, o której mowa w § 2 pkt. 2 b) powyżej, uiszczana jest w równych ratach:
a) 1 rata – 399 zł brutto– Pierwsza płatność dokonywana jest przy użyciu karty płatniczej
(Visa, VisaElectron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) z funkcją płatności
internetowych uprawniającą Spółkę do obciążania rachunku bankowego Uczestnika, w
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chwili nabycia członkostwa, w recepcji klubu Organic Fitness.
b) 2 rata - 399 zł brutto – wymagana płatność raty po miesiącu od aktywacji umowy;
płatna za pomocą karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych
uprawniającą Spółkę do obciążenia rachunku bankowego Uczestnika pełną należną
kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz
w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym pozostawania Uczestnikiem Promocji, bez
konieczności zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika;
c) 3 rata - 399 zł brutto – wymagalna płatność raty po dwóch miesiącach od aktywacji
umowy; płatna za pomocą karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych
uprawniającą Spółkę do obciążenia rachunku bankowego Uczestnika Promocji, pełną
należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie
rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym pozostawania
Uczestnikiem, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika;
5. Brak uiszczenia kolejnej raty w terminie uniemożliwia wstęp na teren klubu.
6. Aktywacja umowy nie może być późniejsza niż do 31.03.2019 roku.
7. Dołączyć do Programu „Misja Lato” może każda osoba, która nie posiada przeciwwskazań
zdrowotnych. Treningi nastawione są na dużą intensywność. W związku z tym wyłączone
z możliwości Uczestnictwa w Programie, są osoby chore pod kątem metabolicznym
(cukrzyca, insulinooporność, choroby tarczycy, choroby narządu ruchu uniemożliwiające
intensywne treningi).
8. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych
w ramach Promocji „Misja Lato” i publikacji swojego wizerunku na Facebooku
Organic.Fitness Swarzędz, Organic.Fitness Polonez oraz Organic.Fitness Zgorzelec oraz
stronie www.organicfitness.pl. Jest to jednoczesny warunek konieczny do wzięcia udziału
w promocji.
9. Każdy z uczestników promocji, zobowiązany jest do wypełnienia pisemnej zgody,
dołączonej do umowy, na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu „Misja Lato”.
10. W przypadku kontuzji lub innych przyczyn losowych, klub nie zwraca kosztów za zakupiony
Karnet oraz usługi wchodzące w jego skład.
11. Karnet „Misja Lato” nie posiada opcji zamrożeń i zawieszeń.
12. Usługi niewykorzystane w trakcie ważności Karnetu „Misja Lato”, nie podlegają zwrotowi.
§ 3. Zasady promocji
1. Każda osoba, która podpisze umowę w ramach Promocji „Misja Lato”, w okresie trwania
Promocji otrzymuje w ramach Karnetu „Misja Lato”:
a) Plan treningowy dopasowany od indywidualnych potrzeb klienta
b) Pełne wsparcie trenerskie, w ramach 14 indywidualnych sesji treningowych
c) Dzienniczek pomiarów
d) Dedykowaną dietę, pomiary oraz konsultacje dietetyczne
e) Bezpłatne warsztaty motywacyjne
f) Dodatkową motywacje w ramach grupy #OrganicHeroes
g) Plan treningów grupowych dostosowany do potrzeb klienta
2. Osoby, które dołączą do Programu „Misja Lato” muszą spełnić następujące wymagania:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Udokumentować swój trening min. 3 x w tygodniu w formie zdjęć oraz filmów;
Wykonać co najmniej 10 tysięcy kroków dziennie;
Wypić minimum 2 litry wody dziennie;
Wysypiać się minimum 7-8 h na dobę;
Odbywać regularne konsultacje ze swoim trenerem opiekunem (w pierwszych 2
tygodniach 2 spotkania tygodniowo, w kolejnych tygodniach 1 raz w tygodniu);
Prowadzić dzienniczek pomiarów dostępny na google docs.- udostępniony przez
trenera prowadzącego;
Uczęszczać na zajęcia grupowe wyznaczone przez trenera prowadzącego;
Posiadać minimum 1l wody oraz ręcznik na każdym treningu;
Posiadać strój oraz obuwie sportowe podczas treningu;

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres : MyOrganiq Fitness, ul. Tysiąclecia 17 Swarzędz.,
z dopiskiem "MISJA LATO”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty Promocji - bezpośrednio lub
listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana
na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia otrzymania reklamacji.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922) w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji
oraz usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych. Administratorem
danych osobowych jest MyOrganiq Fitness z siedzibą w Warszawie przy , ul. Tysiąclecia 17
Swarzędz.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz poprawiania zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w Promocji.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Klubie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Promocji.
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