Regulamin promocji „Przekaż Moc”
Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania promocji „Przekaż Moc”, prowadzonej w ramach
Konta Programu BeActive.
§ 1. Definicje
- Karnet wstępu – oznacza karnet miesięczny Comfort/Open lub trzymiesięczny Comfort/Open.
- Karta – oznacza kartę abonamentową lub inną formę zastępczą umożliwiającą skorzystanie przez
Użytkownika z usług objętych Programem BeActive.
- Konto – oznacza indywidualny dla każdej Osoby polecającej panel, uruchomiony na jej rzecz przez
Operatora, na zasadach określonych w Regulaminie BeActive.
- Link – indywidualnie wygenerowany i przydzielony Osobie polecającej link do strony internetowej
platformy w ramach Programu BeActive.
- Operator - oznacza Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801), Ul.
Puławska 427, NIP: 7010352371, REGON: 146273733, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431424; e-mail:
info@ebeactive.pl,
- Osoba polecająca – oznacza Użytkownika konta programu BeActive, który udostępnia Poleconemu
wygenerowany przez stronę internetową platformy indywidualny link, dzięki któremu Polecony może
nabyć karnet wstępu, za cenę podaną w Tabeli punktów i rodzajów karnetów w § 3 pkt 1 Regulaminu
promocji.
- Partner – oznacza Przedsiębiorcę, odrębnego od Operatora, który świadczy na rzecz Użytkowników
usługi objęte Programem na mocy umowy z Operatorem.
- Platforma – oznacza stronę internetową prowadzona przez Operatora pod adresem
www.ebeactive.pl.
- Program BeActive/Program - skierowana do Użytkowników oferta korzystania z sieci obiektów
sportowych oraz fitness Partnera na podstawie Karty i na warunkach określonych w Regulaminie
BeActive.
- Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, z której usług w ramach Programu może skorzystać
Użytkownik.
- Polecony – oznacza osobę niezarejestrowaną w Programie BeActive, która dokonała zakupu
Karnetu wstępu wykorzystując link przekazany jej przez Osobę polecającą.
- Regulamin BeActive – oznacza regulamin określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej przez Operatora, za pośrednictwem strony internetowej platformy, zasady korzystania
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z Kart przez Użytkowników oraz zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą
elektroniczną.
- Regulamin promocji – oznacza niniejszy regulamin promocji „Przekaż Moc”.
- Strona internetowa platformy – oznacza strony internetowe, pod którymi Operator prowadzi
Platformę, działające w domenie www.ebeactive.pl.
- Użytkownik - oznacza osobę fizyczną w wieku od 18 do 26 lat, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, będącą uczniem szkoły lub studentem, posiadającą ważną legitymację szkolną
lub studencką, korzystającą z Programu, Kart lub Platformy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Osoba polecająca, za pośrednictwem strony internetowej platformy BeActive, może przekazać
Poleconemu indywidualnie wygenerowany Link, dzięki któremu Polecony może dokonać zakupu
Karnetu wstępu do sieci obiektów sportowych oraz fitness Partnera Programu.
2. W przypadku zakupu Karnetu wstępu przez Poleconego, Osoba polecająca otrzymuje określoną
ilość punktów, które zapisywane są na Koncie Osoby polecającej w zakładce Konta - „Przekaż
Moc”.
3. Ilość punktów zapisana na Koncie Osoby polecającej jest zależna od rodzaju Karnetu wstępu
zakupionego przez Poleconego.
4. W zamian za określoną ilość punków zebranych w ramach promocji „Przekaż Moc”, Osoba
polecająca otrzymuje miesięczny karnet OPEN, uprawiający do korzystania z sieci obiektów
sportowych oraz fitness Partnera Programu.
5. Minimalna ilość punktów, w zamian za którą Osoba polecająca otrzymuje miesięczny karnet
OPEN, wynosi 1000 punktów.
6. Przyznanie punktów Osobie polecającej jest możliwe wyłącznie, gdy zakupu Karnetu wstępu
dokona kolejny Polecony, niezarejestrowany dotychczas w Programie BeActive. Nie jest możliwe
przyznanie punktów w zamian za zakup kolejnego Karnetu wstępu przez Poleconego
(przedłużenie karnetu), który wcześniej dokonał już zakupu Karnetu wstępu, wykorzystując
otrzymany Link.
7. Polecony może wykorzystać Link przekazany przez Osobę polecającą wyłącznie jeden raz. Każde
następne wykorzystanie Linku nie będzie punktowane w ramach promocji „Przekaż Moc”.
8. W przypadku gdy Polecony otworzył Link przekazany mu przez Osobę polecającą, a następnie nie
dokonał zakupu Karnetu wstępu, punkty przydzielane są Osobie polecającej wyłącznie, jeżeli
Polecony dokona zakupu Karnetu wstępu w ciągu następnych 30 dni od momentu otwarcia
przekazanego Linku, korzystając ze strony internetowej programu BeActive.
9. Osoba polecająca ma dostęp do listy Poleconych oraz liczby przyznanych punktów, która
wyświetlana jest w zakładce „Przekaż Moc” po zalogowaniu do strony internetowej platformy.
10. Osoba polecająca, po uzyskaniu minimalnej ilości punktów, może odebrać miesięczny karnet
OPEN, dokonując zamówienia w formularzu zakupu na stronie internetowej www.ebeactive.pl.
Aby wykorzystać uzyskane punkty, w opcji płatności należy zaznaczyć pozycję „PUNKTY”.
Uzyskane punkty zostaną pobrane z Konta Osoby polecającej.
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11. Osoba polecająca może kontynuować zbieranie punktów, także po ich wymianie na karnet OPEN,
aż do zakończenia promocji „Przekaż Moc”.
12. Zasady korzystania ze strony internetowej platformy określa Regulamin BeActive, dostępny na
stronie internetowej www.ebeactive.pl.
13. Lista Partnerów biorących udział w Programie dostępna jest na stronie internetowej
www.ebeactive.pl.
14. Promocja „Przekaż Moc” w ramach Programu BeActive trwa od dnia 18 lipca 2014 r. do
odwołania.

§ 3. Postanowienia szczególne
1. Tabela punktów i rodzajów karnetów:
Rodzaj karnetu

Cena karnetu

Ilość punktów

1M Comfort

59,00

100

1M Open

99,00

150

3M Comfort

159,00

200

3M Open

269,00

300

2. Podane w powyższej Tabeli ceny za są cenami brutto, w walucie obowiązującej na terytorium
Polski (PLN).
3. „1M” oznacza karnet jednomiesięczny, a „3M” oznacza karnet trzymiesięczny.

§ 4. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu promocji
1. Osoba polecająca, która przekazuje Link Poleconym, akceptuje jednocześnie treść niniejszego
Regulaminu promocji.
2. Treść niniejszego Regulaminu promocji może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron internetowych platformy.
3. Regulamin promocji może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu promocji każdy Użytkownik
zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej platformy
wiadomości o zmianie Regulaminu promocji, z przekierowaniem do informacji zawierającej
zestawienie zmian Regulaminu promocji i utrzymanie tej informacji na stronie głównej platformy
przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni roboczych oraz dodatkowo przesłanie na
adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym,
informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu promocji.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu promocji, w sposób określony powyżej nastąpi nie
później niż na 14 (czternaście) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu
promocji. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu promocji obowiązany
jest zawiadomić o tym fakcie Operatora do dnia poprzedzającego wejście w życie zmienionych
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postanowień Regulaminu promocji. Brak akceptacji Regulaminu promocji przez Użytkownika
skutkuje brakiem możliwości korzystania z promocji „Przekaż Moc”.
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