
 

Regulamin promocji „Torba sportowa gratis” (1 styczeń 2018 r.) 

dla klubów Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Lea 213,  

ul. Mogilska 97, ul. Stawowa 61, ul. Zakopiańska 105, ul. Wadowicka 6, ul. Aleksandry 11,  

Al. Pokoju 44, ul. Bratysławska 4 oraz w Skawinie przy ul. Niepodległości 4 

 

1. Słowniczek 

1.1. Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 nr KRS 0000383004, posiadającą 

NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakladowy 3.110.000,00 złotych, przy współuczestnictwie Bartosza 

Gibały prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Gibała Platinium, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, 

NIP: 9451960505, REGON: 120520784. 

1.2. Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyłączeniem klubów Fitness 

Platinium® w Zamościu, Jarosławiu oraz Radomiu. 

1.3. Klub Bratysławska XXL – klub sieci Fitness Platinium® mieszczący się przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie. 

1.4. Klient – członek klubu posiadający aktywny lub zawieszony Karnet w klubach sieci Fitness Platinium®; Klientem 

może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego 

przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za 

osobę niepełnoletnią. 

1.5. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego karnetu 

w sieci klubów Fitness Platinium®. 

1.6. Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska jak również Karnet OPEN 2w1. 

1.7. Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i 

innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet 

OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®) albo przez okres 90 dni albo 180 dni w 

przypadku Karnetów OPEN na ten okres zakupionych w ramach „Promocji Jesiennej Fitness Platinium®” w okresie od 

02.11.2017 r. do 30.11.2017 r. 

1.8. Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych 

zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet HALF 

OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), albo przez okres 90 dni albo 180 dni w 

przypadku Karnetów HALF OPEN na ten okres zakupionych w ramach „Promocji Jesiennej Fitness Platinium®” w 

okresie od 02.11.2017 r. do 30.11.2017 r., z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia 

Klubu jednak nie później niż przed godziną 16:00 lub w godzinach nocnych tj. poniedziałek – czwartek w godzinach: 

23:00 – 6:30, piątek w godzinach: 23:00 – 8:00, sobota w godzinach: 20:00 – 8:00, niedziela w godzinach: 20:00 – 6:30 . 

1.9. Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i 

innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Bratysławska XXL przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie oraz 

dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet Bratysławska nie obejmuje usług wyszczególnionych w 

cenniku Fitness Platinium®), którego pierwszy zakup, zakup kolejnych okresów aktywności i zawieszenie możliwe jest 

wyłącznie on-line z wykorzystaniem Portalu dla Klientów. 



 

1.10. Karnet OPEN 2w1 - abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych 

zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu przy ul. Juliusza Lea 213 w Krakowie oraz przy ul. Stawowej 61 w 

Krakowie (Galeria Bronowice) oraz dostępu do siłowni tych Klubów przez okres 30 dni (Karnet OPEN 2w1 nie 

obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®), którego pierwszy zakup nastąpił w ramach 

„Promocji Grudniowej Fitness Platinium® Karnet OPEN 2w1” od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. 

1.11. Płatności online – płatność za Karnet dokonana przez Klienta albo Nowego Klienta na jego koncie w portalu 

Perfect Gym poprzez system płatności Przelewy24 lub kartą kredytową. 

1.12. Portal dla Klientów – portal Perfect Gym, do którego dostęp znajduje się na stronie internetowej 

www.fitnessplatinium.pl, umożliwiający samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na 

zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów), zakup 

Karnetu. Korzystanie z portalu wymaga rejestracji.  

1.13. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 

1.14. Regulamin klubów Fitness Platinium® - Regulamin klubów Fitness Platinium® dostępny na stronie 

www.fitnessplatinium.pl.  

1.15. Promocja – niniejsza promocja „Torba sportowa gratis” dla klubów Fitness Platinium®. 

 

2. Karnety objęte Promocją 

2.1. Promocja dotyczy Karnetów, które zgodnie z ich rodzajem, dotyczą wszystkich lub wyraźnie wskazanych (dla 

danego rodzaju Karnetu) Klubów Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Lea 213, ul. Mogilska 97, ul. Stawowa 61, ul. 

Zakopiańska 105, ul. Wadowicka 6, ul. Aleksandry 11, Al. Pokoju 44, ul. Bratysławska 4 oraz w Skawinie przy ul. 

Niepodległości 4. 

 

3. Czas trwania 

3.1. Promocja dotyczy Karnetów zakupionych lub przedłużonych na warunkach określonych w Regulaminie wyłącznie w 

dniu 1 stycznia 2018 r. w godzinach od 0:00 do 23:59 przy czym torby sportowe będą wydawane w dniach od 16 stycznia 

2018 r. do 31 stycznia 2018 r. wyłącznie w miejscu wskazanym w Regulaminie. 

 

4. Warunki skorzystania z Promocji i przyznanie torby sportowej 

4.1. Promocja skierowana jest do obecnych i Nowych Klientów sieci Klubów Fitness Platinum®.  

4.2. W przypadku zakupu Karnetu lub wykupienia jego przedłużenia, zgodnie z Regulaminem klubów Fitness 

Platinium®, a w przypadku Karnetów zakupionych w ramach „Promocji Jesiennej Fitness Platinium®” (w okresie od 

02.11.2017 r. do 30.11.2017 r.) bądź „Promocji Grudniowej Fitness Platinium® Karnet OPEN 2w1” (w okresie 

01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.) zgodnie z regulaminami tych promocji, w dniu 1 stycznia 2018 r. w godzinach od 0:00 

do 23:59 wyłącznie za pośrednictwem Portalu online oraz ich opłacenia w tej dacie wyłącznie z wykorzystaniem 

Płatności online Klient lub Nowy Klient otrzyma od Organizatora torbę sportową, z zastrzeżeniem limitu, o którym 

mowa w pkt. 5.1. Regulaminu. O spełnieniu warunków przyznania torby sportowej, o których mowa w zdaniu 

poprzednim decyduje data przeprowadzenia płatności za Karnet lub za jego przedłużenie w systemie Elavon lub 

http://www.fitnessplatinium.pl/
http://www.fitnessplatinium.pl/


 

Przelewy 24. 

4.3. W ramach Promocji Klientowi lub Nowemu Klientowi przysługuje jedna torba sportowa niezależnie od liczby 

zakupionych Karnetów, jak i niezależnie od liczby miesięcy na jakie zostanie dokonana płatność za zakup lub 

przedłużenie Karnetu. 

 

5. Odbiór torby sportowej 

5.1. Organizator informuje, że limit dostępnych w ramach Promocji toreb sportowych wynosi 1.800 (jeden tysiąc 

osiemset) sztuk.  

5.2. Z uwagi na przewidziany limit toreb sportowych o przyznaniu Klientowi lub Nowemu Klientowi biorącemu udział 

w Promocji torby sportowej decydować będzie kolejność dokonania płatności za zakupiony w ramach Promocji Karnet 

albo za jego przedłużenie (decyduje data przeprowadzenia płatności w systemie Elavon lub Przelewy 24).  

5.3. O przyznaniu torby sportowej osoba biorąca udział w Promocji zostanie poinformowana w drodze wiadomości 

mailowej wysłanej do dnia 10 stycznia 2018 r. na adres poczty mailowej wskazany w trakcie rejestracji w Portalu online. 

5.4. Organizator zastrzega, że w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy zawartej na 

odległość zgodnie z postanowieniami regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zaakceptowanego w czasie 

rejestracji w Portalu online oraz Regulaminu sieci klubów Fitness Platinium® torba sportowa nie zostanie wydana, a 

uprzednio wydana będzie podlegać zwrotowi. 

5.5. Przyznane Klientom i Nowym Klientom w ramach promocji torby sportowe będą wydawane wyłącznie w okresie od 

16 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. i tylko w klubie Fitness Platinium® przy ul. Bratysławskiej 4 w godzinach od 

16:00-20:00.  

5.6. Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyda torby sportowe w imieniu 

wszystkich Organizatorów.  

5.7. Organizator informuje, że torby sportowe przyznawane w ramach Promocji będą dostępne w czterech kolorach: 

czarna, czarno-czerwona, różowa i żółta. W ramach Promocji Klient ma prawo wyboru jednego koloru torby sportowej 

spośród kolorów toreb sportowych dostępnych w chwili, w której Klient stawi się po jej odbiór. Warunkiem otrzymania 

torby sportowej jest potwierdzenie przez Klienta jej odbioru na prowadzonej przez Organizatora ewidencji. 

5.8. Organizator informuje, że Klient i Nowy Klient nie ma możliwość wymiany torby sportowej na inny produkt ani 

otrzymania jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.  

5.9. Pracownicy Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w celu weryfikacji 

spełnienia przez Klienta warunków Promocji, w chwili odbioru torby sportowej mogą poprosić o okazanie dowodu 

tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową 

wydania i przekazania torby sportowej. 

5.10. Jeżeli Klient albo Nowy Klient odmawia przyjęcia torby sportowej lub jej nie odbierze w czasie trwania Promocji 

torba sportowa przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

6. Inne 

6.1. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że warunki innych promocji stanowią 



 

inaczej. 

6.2. Każdy Klient może skorzystać z Promocji tylko raz w okresie jej trwania. 

6.3. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu ich realizacji oraz inne skargi i 

wnioski dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez 

pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres 

mailowy: bok@fitnessplatinium.pl, z dopiskiem „TORBA SPORTOWA GRATIS”. 

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Świadczenie usług w sieci Klubów Fitness Platinium® na podstawie zakupionego w ramach Promocji karnetu 

odbywa się na podstawie Regulamin klubów Fitness Platinium®. Nowy Klient nabywający Karnet w ramach Promocji 

zawiera umowę świadczenia usług rekreacyjno-sportowych na zasadach określonych w Regulaminie klubów Fitness 

Platinium®. 

7.2. Nowemu Klientowi/Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

o świadczonych przez sieć klubów Fitness Platinium® usług bez podania przyczyny w przypadku zawarcia umowy na 

odległość tj. z wykorzystaniem Portalu dla Klientów w ramach rozpoczętego członkostwa w terminie czternastu dni od 

daty zawarcia umowy. W celu odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubach 

sieci Fitness Platinium®, Nowy Klient/Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Nowy Klient/Klient może złożyć w sposób określony w Regulaminie 

klubów Fitness Platinium®. 

7.3. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl.  

7.4. Adres Organizatora: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

7.5. Do Karnetów zakupionych w ramach Promocji zastosowanie znajduje obowiązujący u danego Organizatora 

Regulamin Sieci Klubów Fitness Platinium®, który określa warunki nabycia, utrzymania oraz utraty członkostwa w 

klubie Fitness Platinium®, a także warunki świadczenia usług. 

7.6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Osoby biorące udział w promocji powinny zapoznać się z Regulaminem, który 

jest dostępny na stronie internetowej sieci Klubów Fitness Platinium® oraz w Klubach Fitness Platinium® objętych 

Promocją. 

 

http://www.fitnessplatinium.pl/

