Regulamin akcji
„ANTYKRYZYSOWA TARCZA ORGANIC”
z dnia 23.03.2020 r.
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Organizatorem akcji pod nazwą "ANTYKRYZYSOWA TARCZA ORGANIC” , zwanego dalej
"AKCJĄ", jest MyOrganiq 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".
Akcja obowiązuje w okresie od 23.03.2020 do odwołania.
Regulamin stanowi podstawę Akcji i określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z
Akcji.
§ 2. Zasady Uczestnictwa
Z akcji może skorzystać każda osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za zgodą opiekuna
ustawowego, która:
a) zachowa aktywną i opłaconą umowę, w trakcie trwania Akcji, zawartą z Organizatorem
b) jest aktywnym użytkownikiem Karty Multisport i przekaże ważny kod od Benefit Systems
uprawniający do uczestnictwa w zajęciach online.
c) wykupi jeden z dostępnych Karnetów przez stronę www.organicfitness.pl
Skorzystanie z Akcji pozwala na dostęp do zamkniętej grupy Tarcza Organic/Treningi
Online, dostępnej pod linkiem:
https://www.facebook.com/groups/546135699660090/
Uczestnik Akcji jest zobowiązany zaakceptować reguły grupy Tarcza Organic/Treningi Online,
jeżeli chce uzyskać dostęp.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do
wykonywanych ćwiczeń fizycznych, Uczestnik przed przystąpieniem do nich powinien
zasięgnąć porady medycznej.
Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, iż jego stan zdrowia
umożliwia mu na korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora.
Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego
stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
Uczestnik korzysta z usług świadczonych przez Organizatora na własną odpowiedzialność i
nie może zgłaszać pod adresem Organizatora roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty
zdrowia w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Organizatora.
§ 3. Zasady akcji

Osoby, które spełnią jeden z warunków z § 2.pkt.1 otrzymują dostęp do zamkniętej grupy
Tarcza Organic/Treningi Online.
2. W ramach grupy użytkownik otrzymuje pakiet korzyści:
a) treningi live
b) wyzwania dnia
c) porady trenera
d) kod rabatowy 30% od firmy GIPARA
8. Dodatkowo Organizator Akcji przekaże 50% przychodów uzyskanych w kwietniu, w
ramach niniejszej Akcji, na pomoc w walce z COVID-19 Szpitalowi im. Strusia w Poznaniu
oraz Szpitalowi w Bolesławcu z Oddziałem Chorób Zakaźnych, które przemianowane zostały
na pierwszą linię frontu walki z wirusem. Organizator wesprze również wymienione Szpitale
w produkty z Fit Barów klubowych.
9. W ramach Akcji Organizator wprowadza do sprzedaży online dwa rodzaje karnetów: Karnet
Mała Tarcza oraz Karnet Duża Tarcza, umożliwiające dostęp do zamkniętej grupy
Tarcza Organic/ Treningi Online.
10. Karnet Mała Tarcza zapewnia jednorazowy dzienny dostęp do grupy zamkniętej Tarcza
Organic/Treningi Online za opłatą w wysokości 15 zł brutto.
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11. Karnet Duża Tarcza zapewnia miesięczny dostęp do grupy zamkniętej Tarcza
Organic/Treningi Online. Umowa zawierana jest na czas określony jednego miesiąca. Płatność
opłaty całkowitej w wysokości 99 zł brutto następuje z góry, w chwili zawarcia Umowy.
12. Opłata uiszczana jest za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy 24” lub za
pomocą jednorazowego obciążenia karty płatniczej, przez stronę www.organicfitness.pl.
§ 4. Postępowanie reklamacyjne
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Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcji należy składać na adres mailowy:
biuro@organicfitness.pl wraz z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty zakończenia Akcji
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na
adres mailowy wskazany przez składającego reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia otrzymania reklamacji.
§ 5 Ochrona danych osobowych
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Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator, tj. MyOrganiq sp. z
o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Tysiąclecia 17, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000561011.
Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Akcji, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji Akcji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na
przetwarzanie danych w innych celach.
Organizator wypełnia w stosunku do Uczestników obowiązek informacyjny, o którym mowa,
w art. 13 ust. 1 i 2 RODO podczas pozyskiwania od nich danych osobowych.
§ 6 Postanowienia końcowe
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Niniejszy Regulamin jest dokumentem, mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji
Akcji „Tarcza Organic”.
Regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.organicfitness.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Akcji, w obiektywnie
uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian
regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

