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REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

W KLUBIE SIECI FITNESS PLATINIUM® 

W KRAKOWIE PRZY AL. POKOJU 16 

w dniu 10 października 2022 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Turnieju w Klubie Sieci Fitness Platinium® w Krakowie przy Al. Pokoju 16 w 

dniu 10 października 2022 r. (zwanych dalej „Turniejem”) jest spółka Smart Platinium spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890 (zwana 

dalej „Organizatorem”). 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywać 

się będzie Turniej, w tym również warunki i zasady wyłaniania Zwycięzców oraz przebiegu 

postępowania reklamacyjnego. 

3. Turniej odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Udział w Turnieju jest dobrowolny.  

§2. CELE TURNIEJU 

Celem Turnieju jest promowanie Sieci Klubów oraz aktywnego trybu życia, w tym w szczególności 

popularyzacja gry w piłkę nożną. 

§3. CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 

Turniej zostanie przeprowadzany w dniu 10 października 2022 r. w Klubie Sieci Fitness Platinium® w 

Krakowie przy Al. Pokoju 16 na boisku do gry w piłkę nożną od godz. 17:00. 

§4. UCZESTNICY TURNIEJU 

1. Uczestnikiem Turnieju może być wyłącznie Klient uprawniony do korzystania z usług Klubu w 

czasie Turnieju oraz  członek drużyny Platinium, która zostanie wyłoniona przez Organizatora. 

2. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do 

udziału w Turnieju i przestrzegania jego postanowień. 

3. Każdy Uczestnik Turnieju obowiązany jest do udziału w Turnieju wyłącznie w sportowym obuwiu 

i stroju. 
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§5. ZAPISY NA TURNIEJ 

1. Zapisać na Turniej można drużynę składającą się z 4 osób, w tym Kapitana drużyny. 

2. Zapisów na Turniej może dokonać Kapitan w recepcji klubu Fitness Platinium® w Krakowie przy 

Al. Pokoju 16 – osobiście, telefonicznie lub mailowo. Kapitan zapisuje całą drużynę nie później 

niż do dnia 8 października 2022 r. do godziny 22:00. 

3. W przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Przy zapisach Kapitan podaje nazwę drużyny oraz kolor koszulek, w których wystąpi drużyna. 

 

§6. PRZEBIEG TURNIEJU 

1. Drużyny zostaną rozdzielone wg kolejności zgłoszeń na dwie grupy i każda z grup będzie grać w 

systemie „każdy z każdym”. W wypadku zgłoszenia się lub przystąpienia do udziału w Turnieju 

przez mniejszą liczbę drużyn aniżeli 6, Turniej zostanie rozegrany przez wszystkie drużyny w 

systemie „każdy z każdym” bez podziału na grupy. 

2. Drużyny z pierwszej oraz drugiej grupy z miejsca 3 rozgrywają ze sobą mecz o 5 miejsce. 

3. Drużyny z pierwszej oraz drugiej grupy z miejsca 2 rozegrają ze sobą mecz o 3 miejsce. 

4. Drużyny z pierwszej oraz drugiej grupy z miejsca 1 rozegrają ze sobą mecz o 1 miejsce. 

5. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje kolejno: 

a) wynik w bezpośrednim pojedynku, 

b) w przypadku remisu stosunek bramek, 

c) w przypadku remisu w bezpośrednim pojedynku i równej ilości bramek większa ilość 

strzelonych bramek ogółem, 

d) gdy w przypadku wszystkich powyższych warunków dalej nie zostanie wyłoniony zwycięzca 

o miejscu w grupie lub w Turnieju decyduje seria rzutów karnych wykonanych na pustą 

bramkę z wyznaczonego miejsca przez sędziego (piłka musi pokonać linię bramkową będąc w 

powietrzu). 

6. Każda drużyna składa się z 4 graczy, z czego 3 przebywa na boisku. W wypadku stawienia się na 

Turniej przez mniejszą liczbę osób aniżeli 4 osoby, uznaje się, że drużyna zrezygnowała z udziału 

w Turnieju. 

7. W przypadku zmian zatrzymywany jest czas. 

8. Czas gry wynosi 12 min (2 x 6min) z minutową (60 sek.) przerwą. 

9. Na boisku znajdują się dwie bramki o wymiarach 2 metry na 1 metr. 

10. Zawodnicy jednej drużyny powinni mieć stroje w tym samym kolorze (bez numerów). 

11. Gra nie uwzględnia spalonego. 

12. Żaden z Uczestników nie może używać rąk (nie ma pozycji bramkarza). 

13. Obowiązuje następująca punktacja: 

- 3 punkty za zwycięstwo, 
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- 1 punkt za remis, 

- 0 punktów za przegraną. 

14. Obowiązują następujące kary: 

- faul taktyczny - piłka dla drużyny przeciwnej, 

- faul brutalny - 2-minutowe wykluczenie z gry (osłabienie - drużyny gra 2 vs 3) 

15. Mecz będzie prowadzony przez jednego sędziego. 

 

§7. NAGRODY 

1. Każdy Zwycięzca (tj. osoba, której drużyna zajęła I, II albo III miejsce otrzyma następujące 

nagrody ufundowane przez Organizatora: 

1) za I miejsce: 

a) Karnet Fitness Platinium, o którym mowa w ust. 2 lit a) albo b) poniżej; 

b) voucher THAI BALI SPA na masaż o wartości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści 

złotych 00/100) brutto; 

c) plecak Under Armour; 

2) za II miejsce:  

a) Karnet Fitness Platinium, o którym mowa w ust. 2 lit c) albo d) poniżej; 

b) - voucher THAI BALI SPA na masaż o wartości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści 

złotych 00/100) brutto; 

c) suplement 6PAK AAKG 240g / Forest Fruits;  

3) za III miejsce:  

a) Karnet Fitness Platinium, o którym mowa w ust. 2 lit e) albo f) poniżej; 

b) Workoplecak Fitness Platinium,  

c) suplement Olimp Vitamin Multiple - 60 kps. 

2. Karnet Fitness Platinium zostanie wydany w formie papierowego vouchera na okaziciela, który 

podlega wymianie na kod rabatowy Fitness Platinium o wartości: 

a) trzykrotności ceny Karnetu tego samego rodzaju co posiadany przez Uczestnika Karnet – w 

przypadku  nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) powyżej - jeżeli Zwycięzcą jest 

Uczestnik, który w momencie odbioru Nagrody posiada aktywny Karnet, którego okres 

rozliczeniowy wynosi 30 dni lub pozostaje w okresie 14 dni od ostatniego dnia 

obowiązywania tego Karnetu; 

b)  trzykrotności ceny Karnetu OPEN zgodnej z aktualnym na dzień odbioru nagrody cennikiem 

Sieci Klubów Fitness Platinium – w przypadku  nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) 

powyżej - jeżeli Zwycięzcą jest Uczestnik inny niż wskazany w lit a) niniejszego ustępu; 

c) dwukrotności ceny Karnetu tego samego rodzaju co posiadany przez Uczestnika Karnet – w 

przypadku  nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) powyżej - jeżeli Zwycięzcą jest 
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Uczestnik, który w momencie odbioru Nagrody posiada aktywny Karnet, którego okres 

rozliczeniowy wynosi 30 dni lub pozostaje w okresie 14 dni od ostatniego dnia 

obowiązywania tego Karnetu; 

d) dwukrotności ceny Karnetu OPEN zgodnej z aktualnym na dzień odbioru nagrody cennikiem 

Sieci Klubów Fitness Platinium – w przypadku  nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) 

powyżej - jeżeli Zwycięzcą jest Uczestnik inny niż wskazany w lit c) niniejszego ustępu; 

e) ceny Karnetu tego samego rodzaju co posiadany przez Uczestnika Karnet – w przypadku  

nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) powyżej - jeżeli Zwycięzcą jest Uczestnik, który 

w momencie odbioru Nagrody posiada aktywny Karnet, którego okres rozliczeniowy wynosi 

30 dni lub pozostaje w okresie 14 dni od ostatniego dnia obowiązywania tego Karnetu; 

f) ceny Karnetu OPEN zgodnej z aktualnym na dzień odbioru nagrody cennikiem Sieci Klubów 

Fitness Platinium – w przypadku  nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) powyżej – 

jeżeli Zwycięzcą jest Uczestnik inny niż wskazany w lit e) niniejszego ustępu. 

3. Kod rabatowy Fitness Platinium uprawnia do zakupu Karnetu lub Karnetów, dostępnych w 

aktualnej na dzień zakupu ofercie Sieci Klubów Fitness Platinium o łącznej wartości 

nieprzekraczającej wartości kodu rabatowego. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator 

informuje, że kod rabatowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być wykorzystany 

ani przy zakupie wejścia jednorazowego ani przy zakupie żadnej innej (innej niż Karnet, którego 

okres obowiązywania wynosi 30 dni) usługi ani przy uiszczeniu żadnej innej opłaty. W przypadku 

gdy posiadacz kodu rabatowego dokona zakupu na kwotę niższą niż wartość kodu rabatowego, 

wówczas niewykorzystana wartość kodu rabatowego przepada. 

4. W celu wymiany vouchera, o którym mowa w ust. 2 powyżej na kod rabatowy, posiadacz 

vouchera powinien zwrócić się do recepcji wybranego Klubu Fitness Platinium w godzinach jego 

otwarcia nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

5. Vouchery, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz wydane na ich podstawie kody rabatowe są 

ważne do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:59:59. Voucher lub kod rabatowy niewykorzystany 

w terminie określonym w zdaniu poprzednim przepada. 

6. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, akcjami ani kodami rabatowymi, chyba że 

Regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

7. Za zasady realizacji Vouchera THAI BALI SPA odpowiada Tomasz Plebaniak prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą ,,Dominium Tomasz Plebaniak” ze stałym miejscem 

wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie, ul. Grójecka nr 120, 02-367 Warszawa, 

(adres do doręczeń: ul. Grzybowska nr 3, lok. U11, 03-932 Warszawa) wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5251930555, REGON: 012298616. 
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8. Voucher THAI BALI SPA uprawnia do skorzystania bez dodatkowej odpłatności z dowolnej 

usługi (przez czas 60 minut) oferowanej w salonie masaży orientalnych ,,Thai Bali Spa”. Voucher 

ma postać papierowej karty na okaziciela.  

9. Voucher THAI BALI SPA jest ważny do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 23:59:59. Voucher 

niewykorzystany w terminie określonym w zdaniu poprzednim przepada. 

10. Nagrody zostaną wydane w miejscu Turnieju i bezpośrednio po Turnieju. 

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest potwierdzenie jej odbioru w ewidencji prowadzonej przez 

Organizatora, podanie Organizatorowi przez Zwycięzcę, w chwili odbioru nagrody, danych dla 

celów podatkowych jeżeli będą wymagane oraz potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z 

klauzulą informacyjną o treści wynikającej z § 9 ust. 9 zdanie drugie i trzecie Regulaminu. 

Odmowa podania wymaganych danych, odmowa podpisania oświadczenia o odbiorze nagrody lub 

odmowa potwierdzenia zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, wiąże się z odmową 

wydania nagrody. 

12. W celu sprawdzenia tożsamości Zwycięzcy pracownicy Organizatora mogą poprosić o okazanie 

dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania 

dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania nagrody. 

13. Fundatorem nagród jest Organizator. 

14. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odbioru Nagrody na osobę trzecią.  

15. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania 

jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.  

16. Organizator informuje, że z uwagi na ich wartość oraz sportowy charakter Turnieju, nagrody 

przyznane w Turnieju są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

17. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na osobę trzecią.  

18. Nagrody nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

19. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ust. 10 powyżej, jak również niewydanie bądź 

nieodebranie nagrody w okolicznościach opisanych w niniejszym Regulaminie oznacza 

wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy Turnieju z 

tego tytułu wobec Organizatora. 

 

 

§8. NARUSZENIE ZASAD UDZIAŁU W TURNIEJU 

W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie nie będzie on 

brany pod uwagę przez Organizatora. 

§9. DANE OSOBOWE 
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1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem 

w Turnieju, w tym danych przekazanych do ewidencji prowadzonej dla potrzeb udokumentowania 

każdego ze Zwycięzcy otrzymującego Nagrodę jest Smart Platinium Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: iod@fitnessplatinium.pl 

3. Organizator informuje, że udział w Turnieju, w tym wydanie Nagrody bez podania przez 

Uczestnika danych osobowych jest niemożliwy. 

4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika, w tym w ewidencji będą przetwarzane w celu i 

zakresie niezbędnym do wykonania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym 

wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wydania 

nagrody oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz 

przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych oraz w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika mogą być podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradztwa podatkowego, dostawcy 

rozwiązań IT służących do obsługi księgowo-podatkowej oraz organy podatkowe. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich. 

7. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania 

Turnieju oraz po jej zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów 

podatkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania 

danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do 

czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika.  

8. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
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Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i 

przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 

przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

9. Uczestnikom zostanie udostępniona treść klauzuli informacyjnej. Ponadto Zwycięzcom 

bezpośrednio przed odebraniem Nagród zostanie udostępniona klauzula informacyjna. Klauzula ta 

stanowi załącznik do ewidencji. 

 

§10. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Turniejem należy składać pisemnie w Klubie lub na 

adres siedziby Organizatora lub w drodze korespondencji na adres e-mail: 

bok@fitnessplatinium.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takie jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w 

formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie reklamacyjne. 

3. Organizator udziela odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy informują, że sędzia ani inny personel obecny podczas Turnieju w Klubie Fitness 

Platinium nie są zobowiązani do kontrolowania techniki gry w innym celu i w innym zakresie niż 

przeprowadzenie Turnieju i wyłonienie Zwycięzców.  

2. Organizator informuje, że udział w Turnieju, jak każda aktywność fizyczna może wiązać się z 

doznaniem kontuzji fizycznej. W szczególności aktywności fizyczna bez rozgrzewki, przez osoby 

mało aktywne fizycznie lub nie mające doświadczenia w ich wykonywaniu może powodować 

zwiększenie ryzyka kontuzji. 

3. Przed przystąpieniem do udziału w Turnieju Uczestnik winien zweryfikować swoje możliwości 

fizyczne, a w razie złego stanu fizycznego lub w razie jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych 

powinien odstąpić od udziału w Turnieju. 

4. Regulamin udostępniany jest pod adresem www.fitnessplatinium.pl nieodpłatnie w taki sposób, 

który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu 

teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik oraz w Klubie Fitness Platinium® w Krakowie 

przy Al. Pokoju 16. 

5. Wszelkie zmiany Regulaminu w prawnie dopuszczalnym zakresie, w tym zmiany na korzyść 

Klientów, wymagają dla swojej ważności podania nowego Regulaminu do wiadomości Klientów 

poprzez jego opublikowanie na stronie www.fitnessplatinium.pl oraz w Klubie Fitness Platinium 
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w Krakowie przy Al. Pokoju 16. W wypadku zmiany Regulaminu Klient jest uprawniony do 

rezygnacji z udziału w Turnieju. 

6. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku z 

udziałem w Turnieju. 


