Regulamin promocji „FIT SALE”
Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania promocji „FIT SALE”, prowadzonej w ramach
programu BeActive (dalej jako „Promocja”)
1. Organizatorem promocji jest 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 (dalej jako „Organizator”).
2. Promocja polega na przyznaniu zniżki w wysokości 50% wartości karnetu trzymiesięcznego BeActive
w wariancie Comfort lub Open osobom, które w okresie od 07 czerwca 2019 od godziny 00.01 do 13
czerwca 2019 do 23.59. włącznie dokonają zakupu trzymiesięcznego karnetu BeActive w wariancie
Comfort lub Open, według aktualnie obowiązującej oferty.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup karnetu trzymiesięcznego (3) z oferty BeActive w
wariancie Comfort lub Open od 07 czerwca 2019 od godziny 00.01 do 13 czerwca 2019 do 23.59, a
także akceptacja regulaminu promocji, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora oraz udostępnienie ich podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora oraz zgody na
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jak również do przedstawiania ich za
pośrednictwem środków telekomunikacji (telefon, sms). Jednocześnie uczestnik Promocji zobowiązuje
się do niewycofania udzielonych zgód do końca czasu trwania promocji, czyli przez okres trwania
karnetu oraz dodatkowych dni w ramach Promocji.
4. Z Promocji mogą skorzystać zarówno osoby, które posiadają lub posiadały w przeszłości karnet
BeActive, jak i osoby, które nigdy nie posiadały karnetu BeActive oraz które spełnią warunki, określone
w pkt 3 niniejszego Regulaminu.
5. Promocja dotyczy karnetu trzymiesięcznego w wariancie Comfort lub Open dostępnego w ofercie
BeActive. Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów karnetów są dostępne na stronie
www.ebeactive.pl , w zakładce „OFERTA”.
6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz regulaminu sklepu.
7. Zniżka przyznana w ramach Promocji nie podlega wymianie na inne usługi Organizatora lub gotówkę.
8. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przekazanych mu dobrowolnie przez osoby
zamierzające skorzystać z Promocji.
9. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem.
10. Osoba zamierzająca skorzystać z Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora promocji w celu umożliwienia korzystania z usług objętych promocją, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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11. Osoba zamierzająca skorzystać z Promocji oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia
pozwalającym jej na korzystanie z usług świadczonych przez wybrany Klub Fitness oraz że jest
świadoma zagrożenia dla zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie wykonywania
ćwiczeń oraz zobowiązuje się do korzystania z usług wybranego Klubu Fitness zgodnie z regulaminem
jego funkcjonowania.
12. Pełna lista Klubów Fitness, o której mowa w punkcie 11, znajduje się na stronie internetowej
www.ebeactive.pl w zakładce „NASZE KLUBY”.
13. Wszelkie pytania związane z niniejszą Promocją można kierować na adres info@ebeactive.pl
14. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami i zniżkami oferowanymi przez
BeActive.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07 czerwca 2019 od godziny 00.01 do 13 czerwca 2019 do
23.59.
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