
WARUNKI PROMOCJI 
"Spragniony? SHAKE IT" 

w Klubach Sieci Fitness Platinium® 
przy Al. Pokoju nr 44 i przy ul. Zabłocie nr 24 

w okresie od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 
 

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem promocji 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 nr KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796, kapitał zakładowy: 
3.110.000,00 zł (zwana dalej: „Organizatorem”). 

 

§ 2. PARTNER 

Partnerem promocji jest Kinga Pienińska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-062) przy  
Al. 3 Maja nr 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS: 0000131372, REGON: 350925770, NIP: 6791028356, kapitał zakładowy: 1.716.000,00 
zł. 
 

§ 3. CZAS TRWANIA 

Promocja trwa od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. albo do wyczerpania 
zapasów. 
 

§ 4. KLUBY OBJĘTE PROMOCJĄ 
Promocja odbywa się wyłącznie w następujących Klubach Sieci Fitness Platinium® w Krakowie: 
przy  Al. Pokoju nr 44 i przy ul. Zabłocie nr 24. 

 
§ 5. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Promocja odbywa się w Klubach Sieci Fitness Platinium® wskazanych w § 4 niniejszego 
Regulaminu (zwanych dalej: „Klubami”) w dniach i godzinach otwarcia poszczególnych 
Klubów. W wypadku zamknięcia danego Klubu w danym dniu lub dniach w okresie Promocji, 
okres obowiązywania Promocji nie ulega przedłużeniu. 

2. Udział w promocji jest dobrowolny. 
3. W promocji mogą wziąć udział tylko Klienci Sieci Klubów uprawnieni do korzystania z usług 

świadczonych w danym Klubie Fitness Platinium® w dniu wzięcia udziału w Promocji. 
4. Klient, który w czasie trwania promocji podczas jednej transakcji objętej jednym dowodem 

sprzedaży (jeden paragon) dokona zakupu dwóch butelek wody mineralnej niegazowanej 
Kinga Pienińska o poj. 1,5 l każda butelka, otrzyma prezent. 

5. W przypadku dokonania podczas jednej transakcji zakupu większej liczby butelek wody 
mineralnej niegazowanej Kinga Pienińska o poj. 1,5 l aniżeli określona w ust. 4 niniejszego 
paragrafu, Klient pozostaje uprawniony do otrzymania tylko jednego prezentu. 

6. Z Promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz w okresie jej obowiązywania. 
7. W Promocji nie mogą brać udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci 

w tej samej linii lub stopniu osób zasiadających w zarządzie lub innych organach 
Organizatora lub Partnera oraz podmiotów powiązanych z którymkolwiek z nich osobowo 
lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i 
współpracujące z Organizatorem lub Partnerem lub podmiotami powiązanymi z 
którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie 
działalnością gospodarczą lub organizowaną Promocją. 



 
§ 6. PREZENT 

1. Promocja polega na przyznaniu dla Klienta, który dokona zakupu podczas jednej transakcji 
dwóch butelek wody mineralnej niegazowanej Kinga Pienińska o poj. 1,5l każda butelka, 
prezentu w postaci shakera (dalej: „shaker”). Fundatorem wszystkich nagród jest 
Organizator. 

2. Shaker zostanie wydany Klientowi w tym Klubie Fitness Platinium®, w którym nastąpił 
zakup przez tego Klienta spełniający warunki Promocji i wyłącznie bezpośrednio po 
spełnieniu warunków Promocji, w dniach i godzinach otwarcia danego Klubu. 

3. Shakery będą wydawane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania zapasów 
(tj. 18 sztuk), przy czym do wydania będzie w poszczególnych Klubach: 
a) przy Al. Pokoju nr 44 – 15 sztuk, 
b) przy ul. Zabłocie nr 24 - 3 sztuki. 

4. Shakery będą wydawane danemu Klientowi wyłącznie bezpośrednio po spełnieniu przez 
tego Klienta warunków określonych Regulaminem. 

5. Jeżeli Klient odmawia przyjęcia shakera albo nie odbierze go w terminie określonym w ust. 4 
niniejszego paragrafu lub nie zostanie on wydany z uwagi na pozostałe postanowienia 
niniejszego Regulaminu, shakera przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

6. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany shakera na inny produkt ani 
otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Regulamin promocji dostępny będzie na stronie internetowej https://fitnessplatinium.pl/ 
oraz w poszczególnych Klubach.  

3. Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w 

dopuszczalnym przez prawo zakresie, w tym zmian na korzyść Klientów. Informacja o 

zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

https://fitnessplatinium.pl/ oraz w poszczególnych Klubach. W razie zmiany Regulaminu 

Klient ma prawo rezygnacji z udziału w Promocji. 

4. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do niniejszej promocji mogą być zgłaszane w formie 

pisemnej poprzez pozostawienie pisma w recepcji placówce Klubu bądź poprzez przesłanie 

listem na adres Organizatora: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków albo drogą elektroniczną 

na adres bok@fitnessplatinium.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, opis 

sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien 

odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. 

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji 
adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 
dni od dnia jej otrzymania przez Klub, a w wypadku reklamacji wynikającej z przepisów o 
rękojmi za wady fizyczne w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 


