Regulamin Voucher-a BeActive
Niniejszy Regulamin Voucher-a BeActive (dalej „Regulamin”) określa warunki nabycia oraz korzystania z
Voucher-a BeActive, potwierdzającego prawo do korzystania przez jego posiadacza z usług fitness,
zapewnianych przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 427, 02-801
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000431424, NIP:
7010352371, REGON: 146273733, kapitał zakładowy w wysokości 3 125 000 zł (dalej „Operator”), w ramach
programu BeActive.
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Oferta Voucher-a BeActive skierowana jest – co do zasady – do osób, które chcą nabyć dla osoby trzeciej
prawo do korzystania z usług fitness w zakresie siłowni i zajęć fitness (dalej „Usługi Fitness”), oferowanych
w klubach fitness dostępnych w ramach programu BeActive. Usługi Fitness realizowane są przez partnerów
Operatora. Lista klubów fitness, które honorują Voucher BeActive dostępna jest na stronie internetowej pod
adresem: https://www.ebeactive.pl/ (dalej „Strona Internetowa) w zakładce „NASZE KLUBY”.
Voucher BeActive (dalej „Voucher”) uprawnia, po dokonaniu rejestracji przez jego posiadacza (dalej
„Uprawnionego”), do korzystania z Usług Fitness, na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie oraz
odpowiednio – w zakresie nieuregulowanym - na warunkach określonych w REGULAMINIE PROGRAMU
BE ACTIVE, w cenie i przez czas, wskazane przez osobę nabywającą Voucher, zgodnie z aktualną ofertą
Operatora (dalej „Oferta”), dostępną na Stronie Internetowej.
Voucher może zostać nabyty za pośrednictwem Strony Internetowej przez osobę fizyczną, posiadającą co
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 lat - dalej „Nabywca”.
Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z wybranym przez Nabywcę rodzajem
aktualnej Oferty, Nabywca zawiera z Operatorem umowę (dalej „Umowa”) o świadczenie Usług Fitness na
rzecz Uprawnionego (osoby trzeciej). W ramach Umowy Uprawniony może korzystać z Usług Fitness na
podstawie Voucher-a, po dokonaniu uprzedniej rejestracji.
Uprawnionym może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku od 16 do 26 lat, mająca co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, będąca uczniem szkoły lub studentem, posiadająca ważną legitymację
szkolną lub studencką, korzystająca z Voucher-a w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową. Pracownicy klubów fitness, dostępnych w ramach programu BeActive,
uprawnieni są do kontrolowania posiadania przez Uprawnionego prawa do korzystania z Usług Fitness z
tytułu określonego w Regulaminie wieku oraz statusu ucznia lub studenta, w tym do żądania okazania
legitymacji szkolnej lub studenckiej. W przypadku nieokazania ważnego dokumentu lub ustalenia przez
pracownika klubu fitness, że Uprawiony nie posiada wieku podanego w Regulaminie, Uprawniony może nie
zostać wpuszczony do klubu fitness, a Voucher może zostać zablokowany.
W celu rejestracji Voucher-a Uprawniony powinien wejść na Stronę Internetową i wybrać opcję „Voucher” w
zakładce „Oferta” , a następnie wskazać numer Vouchera oraz dane osobowe wskazane w formularzu
rejestracji Vouchera.
W celu nabycia Voucher-a Nabywca powinien wejść na Stronę Internetową, kliknąć w zakładkę „OFERTA”,
wybrać opcję „Voucher” w jednym z podanych wariantów, a następnie postępować zgodnie z
wyświetlającymi się tam wskazówkami. W przypadku, gdy Nabywca posiada Kartę BeActive, podaje on
w dalszym toku czynności adres mailowy i hasło oraz wypełnia standardowy formularz do składania
zamówienie dla umowy BeActive. Jeżeli Nabywca nie był wcześniej użytkownikiem Karty BeActive, tworzy
on na Stronie Internetowej nowe konto Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi
się na Stronie Internetowej. Następnie osoba dokonująca zakupu Vouchera przekazuje zamówienie
Operatorowi wybierając polecenie „Zamawiam i płacę”, w podsumowaniu zamówienia.
Operator potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania zamówienia i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy
na korzystanie z Vouchera.
Nabywca Vouchera dokonuje płatności za Voucher droga elektroniczną poprzez internetowy serwis usług
pośrednictwa w przekazywaniu płatności PayU, prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (nr
KRS: 0000274399). W celu dokonania płatności Nabywca powinien zapoznać się uprzednio z regulamin
udostępnionym poprzez operatora płatności i go zaakceptować. Na potwierdzenie zapłaty za Voucher
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Operator każdorazowo wystawiał będzie fakturę w formie elektronicznej, która będzie dostępna dla
Nabywcy po zalogowaniu się na koncie klienta.
Voucher w postaci plastikowej karty zostanie wydany Nabywcy zgodnie z wybraną przez niego opcją
dostawy, określoną w składanym zamówieniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy.
Voucher powinien zostać zarejestrowany przez Uprawnionego w terminie do 30 dni od dnia zawarcia
Umowy przez Nabywcę. Po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Voucher utraci swoją
ważność i nie będzie już mógł zostać zarejestrowany. Uprawniony może korzystać z Usługi od dnia
zarejestrowania Voucher-a do upływu okresu na jaki zastał on opłacony, zgodnie z Ofertą wybraną przez
Nabywcę.
Voucher może zostać zarejestrowany wyłącznie jeden raz. Kolejne próby rejestracji Voucher-a, dokonywane
przez inną osobą niż Uprawniony, nie będą skuteczne.
Od chwili zarejestrowania Voucher-a przez Uprawnionego, Voucher staje się dokumentem imiennym,
z którego może korzystać wyłącznie Uprawniony, który dokonał prawidłowej rejestracji. Użyczanie lub
jakakolwiek inna forma przekazania Voucher-a osobie trzeciej w celu wykorzystania go przez tę osobę do
odbioru Usług Fitness, po zarejestrowaniu Voucher-a przez Uprawnionego, jest zakazana. Naruszenie
przez Uprawnionego zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traktowane będzie jako rażące
naruszenia Umowy, uprawniające Operatora do odmowy świadczenia Usług Fitness i zablokowania
Voucher-a, bez prawa do domagania się z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty.
Operator zastrzega, że może prowadzić okresowe akcje promocyjne, które mogą być stosowne również w
przypadku Voucher-ów, jeżeli będzie to wynikało wyraźnie z treści warunków akcji promocyjnych.
W przypadku kolizji postanowień regulaminu danej promocji z niniejszym Regulaminem, wiążące będą w
takim przypadku postanowienia regulaminu danej promocji.
Administratorem danych osobowych Nabywcy oraz Uprawnionego jest Operator. Podanie przez Nabywcę
swoich danych osobowych podczas składania zamówienia oraz podanie przez Uprawnionego swoich
danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Fitness w
ramach Voucher-a. Nabywcy oraz Uprawnionemu przysługuje prawo do wglądu do treści jego danych oraz
ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
W zakresie organizacyjno-porządkowym Uprawniony zobowiązany jest stosować się odpowiednio do treści
postanowień REGULAMINU PROGRAMU BE ACTIVE, dostępnego na Stronie Internetowej.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują
postanowienia REGULAMINU PROGRAMU BEACTIVE.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2017 r.
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