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Regulamin Promocji na zakup Karnetu 

bez opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. 

w Sieci Klubów Fitness Platinium® 

§1. Słowniczek 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 

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

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 nr KRS 0000383004, posiadająca 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) 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. 

5) Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu 

po raz pierwszy. 

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

Platinium® oraz wykupiła karnet. 

7) Karta/Karta klubowa – karta wydawana od dnia 11 sierpnia 2021 r. wyłącznie Klientom, 

którzy przy lub po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z przyczyn technicznych 

nie otrzymali Identyfikatora (który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu), ale którzy 

uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto i w oparciu o 

Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód 

technicznych wejść do Klubu. 

8) Identyfikator – umożliwiający wejście do Klubu, indywidualnie nadany przez system 

teleinformatyczny Sieci Klubów Fitness Platinium® Klientowi kod generowany podczas 

rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z 

biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani 

skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych 

czy wzoru biometrycznego palca Klienta. 

9) Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN 

Al. Pokoju 16 lub Karnet OPEN Solvay. 
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10) Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń 

z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubów oraz 

dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karnet OPEN nie obejmuje usług 

wyszczególnionych w cenniku Fitness Platinium®). Karnet OPEN może być odnawiany 

cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 

11) Karnet HALF OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług 

fitness i innych zajęć zorganizowanych 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 

– 6:30. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 

12) Karnet OPEN Bratysławska – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z 

usług fitness i innych zajęć zorganizowanych 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®). Karnet OPEN Bratysławska może być 

odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 

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

usług fitness i innych zajęć zorganizowanych 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®). Karnet OPEN 

Al. Pokoju 16 może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 

14) Karnet OPEN Solvay – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług 

fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu Solvay XXL przy 

ul. Zakopiańskiej 105 w Krakowie oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni 

(Karnet OPEN Solvay nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Fitness 

Platinium®). Karnet OPEN Solvay może być odnawiany cyklicznie zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium®. 

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

przerwaniem ciągłości karnetu na okres 30 dni lub ich wielokrotność lub zmianą jego 

rodzaju w wysokości 30,00 zł brutto, a w przypadku Klienta, który korzysta ze Ścieżki 

alternatywnej opłata ta wynosi 40,00 zł brutto. W przypadku uiszczenia opłaty 

administracyjnej Klient nie otrzymuje kłódki. 

16) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był 
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wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie Karnetu OPEN 3 dni w związku 

z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Fitness Platinium® w wysokości 30,00 zł 

brutto, a w przypadku Nowego Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej opłata ta 

wynosi 40,00 zł brutto. W ramach opłaty aktywacyjnej Właściciel Sieci Klubów może 

wydać kłódkę. 

17) Płatność online – płatność za Karnet dokonana przez Klienta na jego koncie w Portalu dla 

Klientów poprzez system płatności Przelewy24 lub kartą płatniczą. 

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

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

(opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, kar umownych, 

podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). 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. 

19) Kiosk – zautomatyzowany punkt sprzedaży zlokalizowany w Klubie, umożliwiający 

korzystanie z Portalu dla Klientów. 

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

21) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® 

dostępny na stronie internetowej. 

22) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness 

Platinium® – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium® dostępny na stronie internetowej. 

23) Promocja – Promocja na zakup Karnetu bez opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej od 

dnia 20 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w Sieci Klubów Fitness Platinium®, 

której zasady określa niniejszy Regulamin. 

24) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji na zakup Karnetu bez opłaty aktywacyjnej lub 

administracyjnej od dnia 20 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w Sieci Klubów 

Fitness Platinium®. 

§2. Kluby Sieci Fitness Platinium® objęte Promocją 

Promocja dotyczy wszystkich Klubów Fitness Platinium® w rozumieniu § 1 pkt 2) niniejszego 

Regulaminu, tj. klubów Fitness Platinium®, za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w 

Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu. 

§3. Czas trwania 

Promocja trwa w okresie od dnia 20 września 2021 r. (poniedziałek) od godz. 00:00 do dnia 30 

września 2021 r. (czwartek) do godz. 23:59. 

§4. Karnety objęte Promocją 

Promocja dotyczy zakupu wszystkich Karnetów na 30 dni w aktualnej ofercie Organizatora. 
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§5. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja skierowana jest do Klientów Sieci Klubów Fitness Platinium®, którzy na 

zasadach ogólnych zobowiązani byliby do uiszczenia podczas zakupu Karnetu opłaty 

aktywacyjnej lub administracyjnej. 

2. Promocja dotyczy zakupu dowolnego Karnetu na okres 30 dni z aktualnej oferty 

Organizatora bez konieczności uiszczenia opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej w 

wysokości 30,00 zł brutto. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup Karnetu w okresie Promocji. 

4. W przypadku nie dokonania zakupu Karnetu w okresie Promocji, Klient traci prawo do 

skorzystania z niniejszej Promocji. Taki Klient, w wypadku zakupu Karnetu z aktualnej 

oferty Fitness Platinium zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej albo 

administracyjnej w aktualnej wysokości określonej w cenniku zgodnie z Regulaminem 

Klubów Fitness Platinium.  

5. W przypadku osoby korzystającej z usług z wykorzystaniem Karty klubu oraz przypisanego 

do niej dodatkowo Identyfikatora, wydanie Karty następuje po uiszczeniu na rzecz 

sprzedawcy w recepcji Klubu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 

10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna. 

6. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych 

w sieci klubów Fitness Platinium®. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym 

terminie, nie później jednak niż w okresie 45 dni od zawarcia przedmiotowej umowy.  

7. Prawo do nabycia Karnetu bez opłaty aktywacyjnej lub administracyjnej na podstawie 

niniejszego Regulaminu jest jednorazowe. W wypadku zatem przerwania ciągłości 

Członkostw w Klubie, Klient zobowiązany jest w wypadku zakupu jakiegokolwiek Karnetu 

do uiszczenia opłaty administracyjnej w aktualnej wysokości. 

§6. Inne 

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

warunki tych promocji lub warunki niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. 

2. 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, z dopiskiem „Promocja na zakup Karnetu bez opłaty 

aktywacyjnej lub administracyjnej”. 

§7. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Klienta 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. 
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2. W zakresie ochrony danych osobowych Klientów zastosowanie znajdują odpowiednie 

zapisy Regulaminu Klubów Fitness Platinium®, Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium® oraz Polityka Prywatności 

zamieszczona na stronie http://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/. 

3. Klauzula Informacyjna – Przetwarzanie Danych Osobowych jest udostępniana Klientowi 

podczas zakupu Karnetu w ramach Promocji. 

§8. 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. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących 

warunków świadczenia usług, 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. Postanowienia tych Regulaminów stanowią integralną część 

niniejszego Regulaminu. 

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

