
WARUNKI PROMOCJI 
dla klubach sieci Fitness Platinium® 

 
 

§1 
ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorami promocji są Platinium Wellness sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. 
Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000383004, posiadająca NIP 677-235-64-21, 
REGON 121499796, we współpracy z Bartoszem Gibałą, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza 
Lea 116, 30-133 Kraków, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym NIP 945-196-05-05, REGON 120520784, (zwani dalej 
„Organizatorami”). 

 
§2 

CZAS TRWANIA 
 

1. Akcja promocyjna trwa od 2 stycznia 2017 roku do 31 stycznia 2017 roku, lub do wyczerpania 
zapasów. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania promocji. 
§3 

ZASADY PROMOCJI 
 

1. Promocja odbywa się w sieci klubów Fitness Platinium® w Krakowie i Skawinie w godzinach 
otwarcia każdego z tych klubów. Udział w promocji jest dobrowolny. 

2. Klient chcąc wziąć udział w promocji nie musi korzystać z usług świadczonych w sieci klubów 
Fitness Plainium. 

3. W czasie trwania promocji każdy Klient, którzy zakupi w regularnej cenie napój energetyczny z 
logo sieci klubów Fitness Platinium® w klubach Fitness Platinium®, może zakupić drugi taki sam 
napój energetyczny za 1 grosz. 

4. Odbiór drugiego napoju energetycznego jest możliwy wyłącznie przy zakupie pierwszego napoju 
energetycznego oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 1 grosza. 

 
§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Adres korespondencyjny Organizatorów: Platinium Wellness sp. z o. o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 
Kraków. 

2. Regulamin promocji dostępny będzie na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w 
klubach sieci Fitness Platinium®.  

3. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej na adres 
Organizatorów: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.  

4. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą lub drogą mailową, 
o ile podał adres mailowy i wyraził zgodę na ten sposób komunikacji. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 


