Regulamin Programu Lojalnościowego „FITMISJA”
§ 1. Definicje (słownik pojęć)
1. Członek Klubu - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca
z usług Klubu Fitness Academy na podstawie umowy zawartej z Operatorem, jak również osoba posiadająca prawo
do korzystania z usług Klubu Fitness Academy na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim (np. w ramach
karty „MultiSport”, „BeActive” itp.);
2. Etap – wskazany w Regulaminie Programu przedział czasowy w jakim Uczestnik zobowiązany jest zebrać określoną
dla danego Etapu liczbę Pieczątek uprawniającą do odbioru gwarantowanej Nagrody przewidzianej za ukończenie
tego Etapu;
3. Karta Członkowska – oznacza kartę wydaną przez Organizatora, lub podmiot trzeci danemu Członkowi Klubu z
indywidualnie przypisanym numerem, uprawniającą Członka Klubu do korzystania z usług oferowanych w klubach
fitness prowadzonych pod marką „Fitness Academy”;
4. Książeczka Lojalnościowa – książeczka wydawana Uczestnikowi Programu przez Organizatora, podzielona na 5
części przeznaczonych do zbierania Pieczątek w każdym z pięciu Etapów, składających się z (i) Vouchera oraz (ii)
Części kontrolnej dla Klubowicza, której okazanie Organizatorowi warunkuje prawo do ubiegania się przez
Uczestnika o wydanie Nagrody oraz uczestnictwa w Konkursie o Nagrodę Główną, na warunkach określonych w
Regulaminie Programu;
5. Klub Fitness Academy – kluby fitness pod marką „Fitness Academy”, prowadzone przez Organizatora;
6. Nagroda - określona w Regulaminie Programu nagroda rzeczowa, do odbioru której Uczestnik będzie uprawniony
po zaliczeniu każdego z pięciu Etapów Programu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Programu’;
7. Nagroda Główna – nagroda rzeczowa, do odbioru której będą uprawnieni zwycięzcy Konkursu, na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie Programu;
8. Organizator – Fitness Academy Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 403652, NIP: 8992731738, REGON: 02177256800000,
o kapitale zakładowym w wysokości 160 000 zł (wpłacony w całości);
9. Program – program lojalnościowy o nazwie „FITMISJA” przygotowany przez Organizatora dla Uczestników;
10. Regulamin Programu – oznacza niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „FITMISJA”;
11. Trening – oznacza trening na siłowni, udział w zajęciach fitness lub trening personalny w Klubie Fitness Academy, a
także trening na basenie lub pobyt w strefie SPA;
12. Uczestnik – Członek Klubu, który przystąpił do Programu;
13. Voucher – cześć Książeczki Lojalnościowej zawierająca pokwitowanie odbioru Nagrody za ukończenie danego
Etapu w Programie, na odwrocie której znajduje się pole do wykonania zadania w Konkursie;
14. Konkurs – część Programu, w której Uczestnicy rywalizują o Nagrodę Główną, na zasadach określonych w § 6
poniżej.
15. Zadanie Konkursowe – stworzenie hasła reklamowego dla klubu fitness, z którego usług korzysta Uczestnik, na
zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Celem programu jest promowanie marki Fitness Academy.
2. Program rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia
31.01.2018. Odwołanie Programu nastąpi najpóźniej 45 dni przed planowaną datą zakończenia Programu, poprzez
stosowne komunikaty w Klubach Fitness Academy oraz na stronie internetowej www.fitness-academy.com.pl.
3. Program ma charakter ogólnopolski i obejmuje wszystkie kluby fitness pod marką Fitness Academy prowadzone
przez Operatora. Lista Klubów Fitness Academy dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:
www.fitness-academy.com.pl.

4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy
zlecenia/umów o dzieło lub innych umów o współpracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą
najbliższą na potrzeby niniejszego Regulaminu Programu jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, co pracownik, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
5. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do
przestrzegania jego postanowień.
§ 3. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie
1. Członek Klubu może przystąpić do Programu poprzez pobranie w recepcji Klub Fitness Academy Książeczki
Lojalnościowej oraz jej podpisanie imieniem i nazwiskiem.
2. Niezależnie od powyższego, rozpoczynając każdy kolejny Etap, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
właściwej dla danego Etapu części Książeczki Lojalnościowej, podając następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) nazwę macierzystego Klubu Fitness Academy prowadzonego przez Organizatora, z którego Członek
Klubu korzysta w ramach umowy łączącej go z Organizatorem, lub podmiotem trzecim,
3) numer telefonu,
4) adres e-mail.
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej zgodnych z prawdą, dokładnych,
aktualnych i niewprowadzających w błąd.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Książeczka Lojalnościowa nie została wypełniona prawidłowo, w tym w
szczególności, gdy Uczestnik poda dane, o których mowa w ust. 2, z naruszeniem postanowień ust. 3, Organizator
będzie miał prawo do zablokowania uczestnictwa Uczestnika w Programie do czasu prawidłowego wypełnienia
Książeczki Lojalnościowej. Wykluczenie z Programu oraz unieważnienie uzyskanych dotychczas Pieczątek nastąpi
również w przypadku utraty przez Uczestnika statusu Członka Klubu, co nie pozbawia Uczestnika praw uprzednio
nabytych.
§ 4. Warunki otrzymania Pieczątek; Etapy Programu
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz ust. 9 poniżej, każdy Trening odbyty przez Uczestnika w czasie trwania
Programu uprawnia Uczestnika do uzyskania jednej Pieczątki.
2. Treningi odbyte przez Uczestnika w czasie trwania Programu są rejestrowane w Książeczce Lojalnościowej poprzez
przystawienie przez pracownika recepcji Klubu Fitness Academy Pieczątki i opatrzenie jej datą odbycia Treningu
przez Uczestnika. Uczestnik jest uprawniony do odbioru Pieczątki wyłącznie po odbyciu Treningu.
3. W każdym dniu trwania Programu Uczestnik może uzyskać maksymalnie jedną Pieczątkę, bez względu na liczbę
odbytych tego dnia Treningów.
4. Program składa się z pięciu następujących po sobie Etapów:
1) Etap 1, w którym Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę przypisaną dla 1 Etapu, jest zobowiązany uzyskać 25
Pieczątek w czasie 75 dni liczonych od dnia rozpoczęcia 1 Etap;
2) Etap 2, w którym Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę przypisaną dla 2 Etapu, jest zobowiązany uzyskać 20
Pieczątek w czasie 60 dni liczonych od dnia rozpoczęcia 2 Etapu;
3) Etap 3, w którym Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę przypisaną dla 3 Etapu, jest zobowiązany uzyskać 15
Pieczątek w czasie 45 dni liczonych od dnia rozpoczęcia 3 Etapu;
4) Etap 4, w którym Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę przypisaną dla 4 Etapu, jest zobowiązany uzyskać 15
Pieczątek w czasie 45 dni liczonych od dnia rozpoczęcia Etapu 4;
5) Etap 5, w którym Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę przypisaną dla 5 Etapu, jest zobowiązany uzyskać 15
Pieczątek w czasie 45 dni liczonych od dnia rozpoczęcia Etapu 5.
5. Rozpoczęcie danego Etapu następuje w dniu zdobycia pierwszej Pieczątki w Książeczce Lojalnościowej, z
zastrzeżeniem, że Uczestnik może rozpocząć kolejny Etap wyłącznie po zakończeniu poprzedniego Etapu.
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Data rozpoczęcie każdego Etapu zostanie potwierdzona na Karcie Lojalnościowej przez pracownika recepcji Klubu
Fitness Academy.
Zakończenie każdego Etapu następuje pod warunkiem zdobycia w czasie określonym dla danego Etapu liczby
Pieczątek przewidzianej dla tego Etapu, w dniu zdobycia ostatniej Pieczątki spośród wymaganych w danym Etapie.
Data zakończenia każdego Etapu zostanie potwierdzona w Książeczce Lojalnościowej przez pracownika recepcji
Klubu Fitness Academy.
Zakończenie każdego Etapu uprawnia Uczestnika do otrzymania Nagrody przypisanej dla danego Etapu oraz do
rozpoczęcia kolejnego Etapu.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgromadzenie wymaganej liczby Pieczątek na jednej Karcie Lojalnościowej.
Pieczątki zgromadzone w więcej niż jednej Karcie Lojalnościowej nie sumują się.
Jeżeli Uczestnik nie zdoła ukończyć któregokolwiek z Etapów w terminie określonym w ust. 4 powyżej, jest on
uprawniony do otrzymania kolejnej Książeczki Lojalnościowej przewidzianej dla 1 Etapu i do rozpoczęcia Programu
od początku, bez względu na to, na którym Etapie ukończył Program poprzednim razem, z zastrzeżeniem,
że Uczestnik nie może przystąpić do Programu więcej niż 2 razy oraz, że nie upłynął jeszcze termin na przystąpienie
do Programu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Programu.
Książeczka Lojalnościowa jest imienna i nie może być używana przez innych Uczestników. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora, że w ramach taj samej Książeczki Lojalnościowej Pieczątki zbierane są przez
większą liczbę Uczestników, uzyskane dotychczas Pieczątki zostaną unieważnione, a Uczestnicy ci zostaną
wykluczeni z Programu.
Pieczątki gromadzone w Książeczce Lojalnościowej nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być
przedmiotem sprzedaży, ani w inny sposób przekazywane osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez
Uczestnika Pieczątek z Książeczki Lojalnościowej Uczestnika na konto należące do innego Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia
Książeczki Lojalnościowej, w tym w szczególności nie jest zobowiązany do odtworzenia uprzednio zdobytych przez
Uczestnika Pieczątek.
§ 5. Zasady wymiany Pieczątek na Nagrody

1. W przypadku ukończenia przez Uczestnika danego Etapu będzie on miał prawo wymienić uzyskane Pieczątki na
gwarantowaną Nagrodę przewidziana dla tego Etapu, wskazaną w ust. 2 poniżej.
2. Organizator przewiduje przyznanie w Programie następujących Nagród:
1) Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 1 otrzyma Nagrodę w postaci szejkera oraz vouchera na jeden trening
personalny;
2) Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 2 otrzyma Nagrodę w postaci ręcznika sportowego;
3) Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 3 otrzyma Nagrodę w postaci kubka termicznego;
4) Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 4 otrzyma Nagrodę w postaci torby sportowej;
5) Każdy Uczestnik, który ukończy Etap 5 otrzyma Nagrodę w postaci vouchera dla znajomego na jeden (1)
miesiąc bezpłatnego korzystania z Klubu Fitness Academy.
3. Wymiana Pieczątek na Nagrody będzie mogła zostać zrealizowana przez Uczestnika w wybranym przez niego
Klubie Fitness Academy, po uprzednim okazaniu pracownikowi recepcji Klubu Fitness Academy Książeczki
Lojalnościowej przewidzianej dla danego Etapu.
4. Pracownik recepcji Klubu Fitness Academy, po uprzednim zweryfikowaniu na podstawie przedłożonej przez
Uczestnika Książeczki Lojalnościowej, że Uczestnik zakończył dany Etap zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym Regulaminie Programu (i) potwierdzi datę zakończenia Etapu przez Uczestnika w stosownym polu
znajdującym się w części Książeczki Lojalnościowej przeznaczonej dla Uczestnika, (ii) wyda Uczestnikowi
przewidzianą dla tego Etapu Nagrodę.
5. Uczestnik jest zobowiązany do pokwitowania otrzymania Nagrody w stosownym polu znajdującym się w części
Książeczki Lojalnościowej przeznaczonej dla Organizatora.
6. W przypadku braku w danym czasie w wybranym przez Uczestnika Klubie Fitness Academy Nagrody przewidzianej
dla danego Etapu, Nagroda może zostać wydana Uczestnikowi w późniejszym terminie, o którym Organizator

zawiadomi go za pomocą jednego z następujących kanałów: telefonicznie, sms-owo, mailowo lub pisemnie,
nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia niedoboru danej Nagrody. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik zgłosi się po odbiór Nagrody do Klubu Fitness Academy, niepóźnej niż
w terminie 30 dni od dnia trzymania powiadomienia o dostępności Nagrody w Klubie Fitness Academy. Po upływie
terminu wskazanego w poprzednim zdaniu Organizator nie będzie miał obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody
przewidzianej za dany Etap, a Nagroda przejdzie do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, w tym w szczególności z powodu
podania niezgodnych z prawdą danych, o którym mowa w § 3 ust. 2.
7. W przypadku wyczerpania zapasów Nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania Uczestnikom innych nagród, z zastrzeżeniem, że ich wartość nie będzie niższa od wskazanych w pkt 1 –
5 powyżej.
8. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagrody za dany Etap będą mogli to uczynić najpóźniej do dnia zakończenia
Programu. Po tym czasie Organizator nie będzie miał obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody, a Nagroda
przejdzie do dyspozycji Organizatora.
§ 6. Konkurs o Nagrodę Główną
1. Konkurs jest współorganizowany przez: (i) Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 427, 02 – 801
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000400719, NIP: 5252519684, REGON: 145874896, kapitał zakładowy
w wysokości 158.626,00 zł (wpłacony w całości), (ii) Fitness Academy Sp z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000403652, NIP: 8992731738, REGON: 021772568, kapitał zakładowy w wysokości 160.000,00 zł (wpłacony w
całości), (iii) EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 427, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500499, NIP 9512377712, REGON 14713735700000,
kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości).
2. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Organizatorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, którzy wykonają Zadanie
Konkursowe i spełniają warunki, o których mowa w ust. 6 poniżej.
3. Organizatorzy przewidują w Programie przyznanie łącznie 7 (siedmiu) Nagród Głównych w postaci jednoosobowej
wycieczki na Tajwan, o łącznej jednostkowej wartości 5000 zł obejmującej koszt przelotu, zakwaterowania i
wyżywienia wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 555,50 zł, którą Organizator na rzecz podatku od Nagrody
Głównej, zgodnie z postanowieniami ust. 12 poniżej.
4. Do udziału w Konkursie uprawnieni będą Uczestnicy, którzy (i) są pełnoletni, (ii) zakończą poszczególne Etapy
Programów organizowanych w sieci klubów fitness pod marką Fitness Academy lub Calypso lub Egurrola Fitness
Club, (iii) wykonają Zadanie Konkursowe zamieszczone na Voucherze polegające na wymyśleniu hasła
reklamowego dla klubu fitness, (iv) prawidłowo wypełnią Voucher, (v) wrzucą Voucher do urny wystawionej w
Klubie Fitness Academy.
5. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie tyle razy, ile Etapów zdołał ukończyć, z zastrzeżeniem, że każdy
Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną.
6. Po zakończeniu Programu Organizatorzy powołają wspólną Komisję Konkursową, która wybierze 7 (siedmiu)
Uczestników, którzy wykonali Zadanie Konkursowe, w najbardziej oryginalny i kreatywny sposób, którzy zostaną
zwycięzcami Nagrody Głównej. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest ponadto okazanie Organizatorowi
części kontrolnej Książeczki Lojalnościowej, potwierdzającej fakt ukończenia Etapu Programu.
7. Dokonując oceny Komisja będzie kierować się kryterium oryginalności ujęcia tematu.
8. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany w siedzibie Calypso
Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie.
9. Lista zwycięzców opublikowana zostanie w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. na tablicach informacyjnych w
Klubach Fitness Academy oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.fitness-academy.com.pl.

Uczestnicy, którzy wygrali Konkurs zostaną również zawiadomieni osobiście przez Organizatora o wygranej w
Konkursie oraz o sposobie odbioru i szczegółach dotyczących Nagrody Głównej za pomocą jednego z następujących
kanałów: telefonicznie lub sms-owo lub mailowo lub pisemnie, na adresy wskazane w § 3 ust. 2 powyżej.
10. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju, w tym w
szczególności Zwycięzcom Nagrody Głównej, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w
stanowiącej tę nagrodę wycieczce na Tajwan.
11. Uczestnicy nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody Głównej na osobę trzecią.
12. Nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez
Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości
Nagrody Głównej.
§ 7. Ochrona danych osobowych Uczestników Programu i Konkursu
1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Książeczce Lojalnościowej
przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie Programu oraz
Polityce Ochrony Prywatności przyjętej u Operatora.
2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Uczestnika jest dobrowolne, niemniej
odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu
uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Fitness Academy Sp z o.o. S.K.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000403652, NIP: 8992731738, REGON: 021772568, kapitał zakładowy w wysokości 160.000,00 zł
(wpłacony w całości).
4. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są (i) Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 427, 02 – 801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000400719, NIP: 5252519684,
REGON: 145874896, o kapitale zakładowym w wysokości 158.626,00 zł (wpłacony w całości) (ii) Fitness Academy
Sp z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000403652, NIP: 8992731738, REGON: 021772568, kapitał zakładowy w
wysokości 160.000,00 zł (wpłacony w całości); (iii) EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy
ul. Puławskiej 427, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500499, NIP
9512377712, REGON 14713735700000, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości).
5. Dane osobowe Uczestników Programu lub Konkursu zbierane są w celu realizacji Programu lub Konkursu, w tym
identyfikacji Uczestników i wydania Nagród.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie lub
Konkursie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub Konkursie, dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte,
chyba że Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania Uczestnikom informacji i innej korespondencji na adresy email
wskazane w Książeczce Lojalnościowej lub wskazane przez Uczestnika w Karcie Członkowskiej.
9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą
elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym
przedmiocie Organizatorowi.
10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Książeczce
Lojalnościowej w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi,

jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z
rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.
11. Uczestnicy, którzy ukończą Etap 5 zobowiązują się powiadomić znajomego, który otrzyma uprawnienie do
bezpłatnego korzystania z Klubu Fitness Academy o przekazaniu Organizatorowi jego danych osobowych, w tym, że
Administratorem przetwarzanych danych jest Fitness Academy SP. z o.o. SKA. z siedzibą we Wrocławiu, a jej dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Nagrody, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 .
§ 8. Prawa autorskie
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie, a także, że hasło
reklamowe stworzone przez niego w ramach Zadania Konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
w związku z czym zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności, w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w powyższym zakresie.
2. Uczestnicy z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udzielają Organizatorom licencji wyłącznej, tj. prawa do
wyłącznego korzystania przez Organizatorów na terytorium RP oraz w Internecie, w okresie do dnia 31 grudnia
2021 r. z Zadania Konkursowego, w tym do decydowania o handlowych i marketingowych aspektach korzystania
z Zadania Konkursowego, na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe i czasowe utrwalanie w tym przez wykonanie kopii oraz trwałe i czasowe zwielokrotnianie
jakimikolwiek środkami i dowolną techniką, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, bez ograniczeń, w tym co do liczby egzemplarzy i wydań,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy;
c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, remitowanie, za pomocą
wizji lub fonii poprzez wszelkie środki publicznego udostępniania w sposób umożliwiający każdemu
odbiorcy dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet;
e) dokonywanie zmian, poprawek i przeróbek;
f) wykorzystywanie do celów handlowych, promocyjnych i informacyjnych;
g) tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń;
h) udzielanie licencji na wykorzystanie (fragmentów lub całości) na dowolnie wybranych polach eksploatacji;
i) zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i
rozpowszechnianie opracowań.
3. Uczestnicy zobowiązują się, że nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego oraz
wyrażają zgodę na niewskazywanie swojego nazwiska przy korzystaniu przez Organizatora z Zadań Konkursowych
oraz ich opracowań.
4. Organizator nie jest zobowiązany do korzystania z Zadania Konkursowego.
5. Udzielenie Organizatorowi Konkursu także licencji, o której mowa w ust. 2 jest nieodpłatne.
§ 9. Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości w naliczaniu Pieczątek na Karcie Lojalnościowej lub
innych nieprawidłowości związanych z realizacją Programu lub Konkursu, Uczestnik ma prawo do złożenia
reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: obslugaklienta@fitness-academy.com.pl z dopiskiem
„Reklamacja Fitmisja”, formie pisemnej w recepcji Klubu Fitness Academy lub adres rejestrowy Fitness Academy
Sp. z o.o. SKA
2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej w terminie do dnia 14 marca 2018 r.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, a
odpowiedzi udzielane drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres zamieszkania Uczestnika podane
w Książeczce Lojalnościowej.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu Programu jest dostępna w recepcjach Klubów Fitness Academy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu
Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie
wywieszone na tablicach informacyjnych w Klubach Fitness Academy lub na stronie internetowej www.fitnessacademy.com.pl, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw nabytych uprzednio przez
Uczestnika.
3. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym
pozostanie to bez wpływu na prawa nabyte uprzednio przez Uczestników oraz Uczestnicy będący już w trakcie
realizacji danego Etapu będą mieli prawo go dokończyć i otrzymać gwarantowaną Nagrodę.

