Regulamin promocji
„Start pełen korzyści”
z dnia 1.09.2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Start pełen korzyści” , zwanej dalej "Promocją", 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:
7792431729 zwana dalej "Organizatorem".
2. Promocja obowiązuje w okresie od 1.09.2022 r. do odwołania.
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 od 16 roku życia za
pisemną zgodą opiekuna ustawowego, która w czasie trwania Promocji nie posiada
aktywnej umowy.
§ 3. Zasady promocji
1. W ramach Promocji „Start pełen korzyści”, Organizator udostępnia:
a. 20% rabat na pierwszy pełny miesiąc przy zakupie Karnetu Open,
Karnetu Open 12M lub Karnetu Open Student.
b. bezpłatny dostęp do Karnetu Nawodnienie (dostępnego w procesie
zakupowym pod nazwą Pakiet Nawodnienie), przy zakupie karnetów
określonych w § 3 ust. 8.
2. W ramach Promocji “Start pełen korzyści”, Uczestnik jest zwolniony z opłaty wpisowej
(regularna cena 49 zł) w ramach karnetów objętych Promocją.
3. Aktywacja 20% rabatu, określonego w § 3 ust. 1, pkt. a odbywa się automatycznie
w procesie zakupowym.

4. Aktywacji bezpłatnego, miesięcznego dostępu do Karnetu Nawodnienie można dokonać
w Recepcji, podczas pierwszej wizyty po zakupie karnetu (karnety objęte Promocją
są określone w § 3 ust. 8).
5. Osoba, która zakupi karnet objęty Promocją, może go wykorzystać wyłącznie dla siebie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej
zawarcia.
7. Uczestnik nie może skutecznie wypowiedzieć umowy podczas miesiąca objętego pro ratą.
Uczestnik nabywa prawo do wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia w pierwszym pełnym miesiącu obowiązywania umowy.
8. Rodzaje Karnetów w ramach których przysługuje dostęp do Pakietu Nawodnienie
(określony w § 3. ust. 1):
a. Karnet Open,
b. Karnet Open 12M,
c. Karnet Open Student,
d. Karnet Open 1M,
e. Karnet Open 6M,
f. Karnet Open 365,
g. Karta Partnera - bezpłatna opcja rejestracji dla posiadaczy aktywnych
kart systemów zewnętrznych (takich jak: MultiSport, Medicover Sport,
Fit Profit, PZU Sport)
§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać drogą mailową wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres biuro@organicfitness.pl, w terminie
7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji.
2. 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
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji 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.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji Umowy, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody na
przetwarzanie danych w innych celach.
3. 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
1. Niniejszy Regulamin, Regulamin Promocji “Vending z 1 września 2022 r.”, Regulamin
zawierania i wykonywania umów o korzystanie z usług klubów Organic Fitness
obowiązujący od 1 września 2022 roku, Umowa korzystania z usług klubu oraz
Regulamin Usługi Dobry Start są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną
w zakresie realizacji Promocji „Start pełen korzyści”.
2. Regulamin Promocji jest dostępny w Klubie Organizatora oraz na stronie
www.organicfitness.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Promocji w dowolnym
momencie, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu zawierania i wykonywania umów o korzystanie z usług
klubów Organic Fitness prowadzonych przez „MyOrganiq” Sp. z .o. o., obowiązującego
od dnia 1 września 2022 roku, dostępnego w recepcji klubu Organic Fitness oraz na
stronie internetowej www.organicfitness.pl, a także postanowienia powszechnie
obowiązujących przepisów polskiego prawa.

