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Regulamin Promocji 

Karnet OPEN 3 dni 

w Sieci Klubów Fitness Platinium® 

w okresie od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 

 

§1. Słowniczek 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 

1) Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000383004, NIP: 677-235-64-

21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy: 3.110.000,00 zł. 

2) Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem 

klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu. 

3) Sieć klubów Fitness Platinium® lub Klub - klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów 

Fitness Platinium®, za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz 

Jarosławiu. 

4) Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness 

Platinium® oraz wykupiła Karnet. 

5) Nowy Klubowicz – osoba, która przed skorzystaniem z niniejszej Promocji nie korzystała 

z usług Klubu na podstawie jakiegokolwiek Karnetu. 

6) Klient – 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. 

7) Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN 

Al. Pokoju 16 lub Karnet Promocyjny. 

8) 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®). 

9) 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®), 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 
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– 6:30. 

10) 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 OPEN Bratysławska nie obejmuje usług 

wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). 

11) Karnet OPEN Al. Pokoju 16 – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z 

wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Al. 

Pokoju 16 XXL oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN Al. 

Pokoju 16 nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). 

12) Karnet Promocyjny – abonament uprawniający do korzystania z usług fitness lub innych 

zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu, którego zakres praw i obowiązków 

Członka Klubu, w tym zasady zmiany rodzaju karnetu i jego zawieszenia określają warunki 

promocji. Karnet Promocyjny może obowiązywać przez określony czas (tymczasowo) lub 

tylko w określonych Placówkach Klubu, w zależności od warunków promocji, w oparciu o 

które został wprowadzony. 

13) Karnet OPEN 3 dni – rodzaj Karnetu Promocyjnego – 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 3 dni (Karnet 

OPEN 3 dni nie obejmuje  usług wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). 

14) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.fitnessplatinium.pl. 

15) Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta 

funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem innym 

niż Karnet OPEN 3 dni (opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów). 

Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza 

placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za 

pośrednictwem strony internetowej. 

16) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był 

wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie Karnetu OPEN 3 dni, w związku 

z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w tym wydaniem Karty w 

wysokości określonej w Regulaminie Klubów Fitness Platinium® oraz w Regulaminie 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 

17) Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z 

przerwaniem ciągłości karnetu lub zmianą jego rodzaju w wysokości określonej w 

Regulaminie Klubów Fitness Platinium® oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. W przypadku uiszczenia opłaty 

administracyjnej Klient nie otrzymuje Karty ani kłódki. 

18) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® 

dostępny na stronie internetowej. 

19) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness 
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Platinium® –  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium® dostępny na stronie internetowej. 

20) Promocja – Promocja Karnet OPEN 3 dni w Sieci Klubów Fitness Platinium® w okresie 

od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., której zasady określa niniejszy 

Regulamin. 

21) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji Karnet OPEN 3 dni w Sieci Klubów Fitness 

Platinium® w okresie od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 

§2. Kluby sieci Fitness Platinium® objęte Promocją 

Promocja dotyczy wszystkich Klubów Sieci Fitness Platinium® w aktualnej ofercie 

Organizatora. 

§3. Czas trwania Promocji 

Promocja trwa w okresie od dnia 10 lipca 2019 r. (środa) od godz. 00:00 do dnia 30 września 

2019 r. (poniedziałek) do godz. 23:59, w dniach i godzinach otwarcia poszczególnych Klubów.  

§4. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

3. W Promocji można wziąć udział tylko raz. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do Nowych Klubowiczów Sieci Fitness Platinium® w 

rozumieniu § 1 pkt 5) niniejszego Regulaminu. 

5. Promocja dotyczy zakupu Karnetu OPEN 3 dni w cenie 19,99 zł brutto. 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup w okresie Promocji Karnetu OPEN 3 dni w 

recepcji Klubu na podstawie pisemnej umowy zawartej z Organizatorem oraz opłacenie 

Karnetu OPEN 3 dni z wykorzystaniem form płatności dopuszczalnych w recepcji Klubu. 

7. Karnet OPEN 3 dni nie jest dostępny poprzez Portal dla Klientów (ani za pośrednictwem 

strony internetowej, ani w Kiosku w Placówce Klubu). Zakup jakiegokolwiek Karnetu 

poprzez Portal dla Klientów jest równoznaczny z rezygnacją z niniejszej Promocji. 

 

§5. Karnet OPEN 3 dni 

1. Karnet OPEN 3 dni jest aktywny przez 3 dni, przy czym pierwszym dniem obowiązywania 

Karnetu OPEN 3 dni jest dzień jego zakupu. Odmiennego postanowienia § 3 ust. 4 zdanie 

drugie Regulaminu Klubów Fitness Platinium® nie stosuje się. 

2. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że przepisu art. 111 § 2 kodeksu 

cywilnego nie stosuje się. Karnet OPEN 3 dni obowiązuje przez dzień, w którym dokonano 

zakupu Karnetu OPEN 3 dni oraz przez dwa kolejne dni kalendarzowe. 

3. Okres obowiązywania Karnetu OPEN 3 dni nie ulega przedłużeniu o dni, w których dany 

Klub był zamknięty. Karnet OPEN 3 dni nie ulega również przedłużeniu w wypadku 

zamknięcia danego Klubu z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy. 



4 
 

4. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że okres obowiązywania Karnetu 

OPEN 3 dni może upływać również w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy. 

Przepisu art. 115 kodeksu cywilnego nie stosuje się. 

5. Karnet OPEN 3 dni nie może zostać zawieszony. Nie stosuje się postanowień Regulaminu 

Klubów Fitness Platinium® ani postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium® dotyczących możliwości zawieszenia 

Karnetu. 

6. Wejście do Klubu w okresie obowiązywania Karnetu OPEN 3 dni odbywa się każdorazowo 

wyłącznie z pomocą recepcji Klubu. 

7. Nowy Klubowicz korzystający z Karnetu OPEN 3 dni jest zobowiązany przy każdej 

wizycie w Placówce Klubu do okazania Personelowi Klubu dokumentu tożsamości w celu 

potwierdzenia tożsamości Klubowicza i rejestracji jego wejścia w Portalu dla Klienta. 

8. Nowy Klubowicz jest również zobowiązany przy każdej wizycie w Placówce Klubu do 

okazania Personelowi Klubu vouchera OPEN 3 dni wydanego Nowemu Klubowiczowi w 

dniu zakupu Karnetu OPEN 3 dni. 

9. Nowy Klubowicz posiadający aktywny Karnet OPEN 3 dni nie jest uprawniony do 

otrzymania kodów rabatowych uprawniających do skorzystania z usług sieci klubów fitness 

prowadzonych pod znakiem Smart Gym®. Postanowień § 3 ust. 21 – 23 oraz § 11 ust. 14 

Regulaminu Klubów Fitness Platinium® nie stosuje się. 

10. Do Karnetu OPEN 3 dni nie stosuje się postanowień Regulaminu Klubów Fitness 

Platinium® oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium® dotyczących zmiany rodzaju Karnetu. 

11. Na podstawie warunków niniejszej Promocji Nowy Klubowicz nie jest zobowiązany do 

wniesienia opłaty aktywacyjnej, nie otrzymuje Karty Klubowej ani kłódki. 

12. Nowy Klubowicz uprawniony na podstawie Karnetu OPEN 3 dni może wypożyczyć kłódkę 

w recepcji Placówki Klubu. 

13. W wypadku Klienta uprawnionego na podstawie Karnetu OPEN 3 dni, Członkostwo w 

Klubie ustaje z chwilą zakończenia obowiązywania Karnetu OPEN 3 dni. Nie stosuje się 

postanowień Regulaminu Klubów Fitness Platinium® dotyczących ograniczenia 

Członkostwa na okres 14 dni od dnia zakończenia Karnetu. 

§6. Zakup innego Karnetu po skorzystaniu z Promocji 

1. Umowa w zakresie Karnetu OPEN 3 dni nie podlega przedłużeniu po upływie okresu 

obowiązywania Karnetu OPEN 3 dni. 

2. Klient, który zakupił Karnet OPEN 3 dni, w wypadku zamiaru dalszego korzystania z usług 

Klubu powinien wykupić odpowiedni Karnet (z wyłączeniem Karnetu OPEN 3 dni) wraz z 

opłatą aktywacyjną (i wobec tego bez opłaty administracyjnej). 

3. Obowiązek uiszczenia opłaty aktywacyjnej wystąpi również w wypadku zakupu innego 

Karnetu w okresie Członkostwa wynikającego z Karnetu OPEN 3 dni. 

§7. Inne 

4. Organizator zastrzega, że niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że 

warunki niniejszej Promocji lub warunki tych promocji stanowią inaczej. 
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5. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że niniejsza Promocja nie łączy się z 

promocją dotyczącą możliwości wejścia do Klubu z Osobą Towarzyszącą. A zatem zakup 

Karnetu OPEN 3 dni nie uprawnia do wejścia do Klubu Osoby Towarzyszącej Nowemu 

Klubowiczowi. 

6. Niniejsza Promocja łączy się również z Programem Lojalnościowym PLATINIUM 

CHALLENGE" w Sieci Klubów Fitness Platinium® w okresie od dnia 11 lutego 2019 r. do 

dnia 30 września 2019 r. 

7. Wszelkie uwagi lub reklamacje, co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu 

ich realizacji oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane w drodze pisemnej i doręczane 

bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Sieci klubów Fitness 

Platinium®, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: 

bok@fitnessplatinium.pl. 

 

§8. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Nowego Klubowicza jest Platinium Wellness sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000383004 (dalej: „Administrator”). 

2. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i 

nazwisko Nowego Klubowicza, adres e-mail oraz adres zamieszkania, telefon kontaktowy 

i numer PESEL. 

3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem 

przez Organizatora usług rekreacyjno-sportowych oraz usług drogą elektroniczną zawarte 

są w umowie, Regulaminie Klubów Fitness Platinium®, w Regulaminie świadczenia usług 

drogą elektroniczną przez sieć Klubów Fitness Platinium® oraz w Polityce Prywatności na 

stronie https://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/. 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w 

Klubach. 

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

3. Umowa o korzystanie z Karnetu OPEN 3 dni nie stanowi umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość. Wobec tego Nowemu Klubowiczowi nie przysługuje 

uprawnienie do odstąpienia od umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących 

warunków świadczenia usług, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 

Regulaminu Klubów Fitness Platinium® oraz postanowienia Regulaminu świadczenia 

usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium®, dostępnych na stronie 

www.fitnessplatinium.pl oraz w placówkach Sieci Klubów. 

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

