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REGULAMIN KONKURSU RZUTÓW DO KOSZA ZA 3 PUNKTY 

W KLUBIE SIECI FITNESS PLATINIUM® 

W KRAKOWIE PRZY UL. BRATYSŁAWSKIEJ 4 

w dniu 10 października 2022 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Rzutów do Kosza za 3 punkty w Klubie Sieci Fitness Platinium® w 

Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4 w dniu 10 października 2022 r. (zwany dalej „Konkursem”) 

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”), prowadząca sieć klubów 

fitness pod nazwą Fitness Platinium. 

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

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

postępowania reklamacyjnego. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

§2. CELE KONKURSU 

Celem Konkursu jest promowanie Sieci Klubów Fitness Platinium oraz aktywnego trybu życia, w tym 

w szczególności popularyzacja koszykówki oraz rzutów do kosza za 3 punkty. 

§3. CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

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

w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4 na terenie Strefy Streetball od godz. 20:00. 

§4. UCZESTNICY KONKURSU 

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

czasie Konkursu. 

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

udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień. 

3. W związku z organizacją i realizacją Konkursu, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do 

weryfikacji tożsamości i wieku Uczestnika Konkursu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku i tożsamości 
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Uczestnika.  Odmowa okazania w/w dokumentu wiąże się z odmową dopuszczenia do udziału w 

Konkursie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających  

w zarządzie lub organach Organizatora, podmiotów powiązanych z nimi osobowo lub kapitałowo, 

jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z 

Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, w 

związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowanym Konkursem. 

§5. ZAPISY  

Zapisów na Konkurs można dokonać wyłącznie indywidualnie w recepcji klubu – osobiście, 

telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 10 października 2022 r. do momentu rozpoczęcia 

Konkursu. Zapisu na Konkurs może dokonać wyłącznie Uczestnik we własnym imieniu.  

 

§6. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na płeć lub kategorie wiekowe. 

2. Każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest do wykonania Konkurencji Sportowej „Rzut do 

Kosza za 3 punkty” (zwanej dalej: „Konkurencją Sportową”), zgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

3. Każdy Uczestnik obowiązany jest do wykonywania Konkurencji Sportowej wyłącznie w 

sportowym obuwiu i stroju. 

4. W ramach Konkurencji Sportowej Uczestnik wykonuje: 

a)  5 (słownie: pięć) rzutów z wyznaczonego przez Organizatora miejsca znajdującego się 

naprzeciwko kosza; 

b) 5 (słownie: pięć) rzutów z wyznaczonego przez Organizatora miejsca znajdującego się po 

prawej stronie kosza oraz 

c) 5 (słownie: pięć) rzutów z wyznaczonego przez Organizatora miejsca znajdującego się po 

lewej stronie kosza. 

5. Uczestnicy będą wykonywać Konkurencję Sportową zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

6. Za każdy prawidłowo wykonany, celny rzut Uczestnik otrzymuje 1 punkt. 

7. Sędzia liczy głośno przyznane Uczestnikowi punkty 1,2,3,4, itd. (sędzia powinien zwrócić 

Uczestnikowi uwagę na błąd skutkujący nieprzyznaniem punktu za dany celny rzut, np. słowem: 

„przekroczenie linii”). 

8. Sędzia nie zalicza danego rzutu w przypadku przekroczenia przez Uczestnika wyznaczonej linii; 

9. Uczestnik kończy wykonywanie Konkurencji Sportowej, gdy wykona wszystkie rzuty, o których 

mowa w ust. 4 powyżej. 

10. Dany Uczestnik może wykonać Konkurencję Sportową wyłącznie jeden raz, z zastrzeżeniem §7 

ust. 5 regulaminu. 
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§7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Sędziego powoła Organizator. 

2. Sędzia dokona wyboru Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkurencji 

Sportowej, w ten sposób, że Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z wynikami (największa ilość 

zdobytych punktów): 

1) Uczestnik zajmujący miejsce I. 

2) Uczestnik zajmujący miejsce II; 

3) Uczestnik zajmujący miejsce III. 

3. Indywidualne wyniki Uczestników będą podlegały ocenie przez Sędziego pod względem 

spełnienia wszystkich wymogów określonych Regulaminem.   

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 10 października 2022 r. po zakończeniu rywalizacji 

sportowej przez wszystkich Uczestników Konkursu. 

5. W wypadku gdy ze względu na osiągnięcie przez dwóch lub więcej Uczestników takiego samego 

wyniku (taka sama ilość punktów) nie jest możliwe wyłonienie Zwycięzcy zajmującego I, II lub 

III miejsce, Uczestnicy ci wezmą udział w dogrywce, w której wykonają ponownie Konkurencję 

Sportową, przystępując do niej w takiej samej kolejności, jak wcześniej (wygrywa Uczestnik, 

który w dogrywce zdobył większą ilość punktów). W przypadku gdy Uczestnicy w dogrywce 

ponownie osiągną taki  sam wynik, dogrywkę powtarza się. 

 

§8. NAGRODY 

1. Zwycięzcy otrzymają 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) plecak Under Armour,  

c) suplement 6pak AAKG 240 g lemon; 

2) za II miejsce:  

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

b) powerbank Fitness Platinium,  

c) suplement  6pak AAKG 240 g lemon;  

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 6pak AAKG 240g lemon. 
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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 

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. 
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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. 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 § 10 ust. 9 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. 

8. Fundatorem nagród jest Organizator. 

9. Organizator informuje, że z uwagi na wartość oraz sportowy charakter Konkursu, nagrody 

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

10. Zwycięzca może odebrać nagrodę wyłącznie osobiście. Zwycięzca nie może przenieść prawa do 

odbioru nagrody na osobę trzecią.  

11. Żadnej z nagród nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

12. Nagrody zostaną wydane w miejscu Konkursu i bezpośrednio po Konkursie. 

13. 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. 

14. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie 12 powyżej, jak również niewydanie bądź 

nieodebranie nagrody w okolicznościach opisanych w niniejszym Regulaminie oznacza 

wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy Konkursu 

z tego tytułu wobec Organizatora. 

 

§9. NARUSZENIE ZASAD UDZIAŁU W KONKURSU 

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

brany pod uwagę przez Organizatora. 

§10. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem 

w Konkursie, w tym danych przekazanych do ewidencji prowadzonej dla potrzeb 

udokumentowania Zwycięzcy otrzymującego nagrodę jest Smart Platinium Spółka z ograniczoną 

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

Konkursu oraz po jego 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. 

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. 
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9. Zwycięzcy bezpośrednio przed odebraniem nagrody zostanie udostępniona klauzula informacyjna. 

Klauzula ta stanowi załącznik do ewidencji. 

 

§11. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem 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. 

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Platinium nie są zobowiązani do kontrolowania techniki wykonywania rzutów w innym celu i w 

innym zakresie niż przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców.  

2. Organizator informuje, że udział w Konkursie, 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 Konkursie Uczestnik winien zweryfikować swoje możliwości 

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

powinien odstąpić od udziału w Konkursie. 

4. Regulamin dostępny jest pod adresem https://fitnessplatinium.pl/. Regulamin udostępniany jest 

nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za 

pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik. Regulamin dostępny jest 

także w Klubie Fitness Platinium® w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4. 

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

udziałem w Konkursie. 


