
 

REGULAMIN PROMOCJI 
Świąteczny Karnet” („Regulamin”) 

Organizatorem Promocji jest: SATURN FITNESS SP. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01‐934); ul. Arkuszowej 18, 
NIP: 7010250765; REGON 142468575; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000363142 oraz MICHAŁ 
KOBRZYŃSKI SATURN z siedzibą w Warszawie (03-554); ul. Kuflewska 6, NIP: 52715765885; REGON 16036066 
zwanymi dalej „Organizatorem”, będąca właścicielem sieci klubów fitness SATURN FITNESS, zwanych dalej 
„Klubami”.  
I. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 
Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją” 
rozpoczyna się 05 grudnia 2017 roku, a kończy 24 grudnia 2017 roku wraz z zamknięciem klubów, tj. o godzinie 
13:59.  
II. PRZEDMIOT PROMOCJI  

2.1.  Promocja skierowana jest do osób, które są klienta Organizatora Promocji na podstawie umowy 
członkowskiej na czas określony lub nieokreślony na korzystanie z Klubów w dniu rozpoczęcia się̨ 
Promocji lub dla osób które zostały klientem Organizatora Promocji na podstawie umowy członkowskiej 
na czas określony lub nieokreślony na korzystanie z Klubów w trakcie trwania Promocji (dalej „Członek 
Klubu”). 
2.2. „Świąteczny Karnet” może być zrealizowany jedynie przez osoby fizyczne, które nigdy nie były 
klubowiczami Organizatora Promocji podstawie umowy członkowskiej na czas określony lub 
nieokreślony oraz osoby fizyczne które były klientami Organizatora Promocji podstawie umowy 
członkowskiej na czas określony lub nieokreślony i od zakończenia ostatniej umowy członkowskiej 
minęło minimum 3 miesiące. „Świąteczny Karnet” może zostać zakupiony dla osoby pełnoletniej lub dla 
osoby powyżej 16 roku życia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego (dalej „Beneficjent”) 
2.3.   Promocja polega na możliwości zakupu „Świątecznego Karnetu” (bonu na okaziciela 
umożliwiającego zawarcie umowy członkowie na okres 30 dni) przez Członka Klubu dla Beneficjenta w 
czasie trwania promocji. Uczestnik promocji może nabyć „Świąteczny Karnet” w cenie 49 PLN 
(aktywacja karty bez dodatkowych opłat) w recepcji Kubów Saturn Fitness na terenie całego kraju. 
Zapłata za „Świąteczny Karnet” może nastąpić wyłącznie przy użyciu karty płatniczej Członka Klubu 
lub gotówką. Środki pieniężne przekazane przez uczestnika promocji na zakup „Świątecznego 
Karnetu” przechodzą w całości tytułem przedpłaty za usługę na Organizatora Promocji w momencie 
wydania karnetu. 
2.4.    „Świąteczny Karnet” można zostać zrealizowany przez Beneficjenta w każdym klubie Saturn 
Fitness w terminie od 25 grudnia do 31 marca 2017. Po upływnie tego terminu „Świąteczny Karnet” 
traci ważność i jego wykorzystanie zgodnie z Promocją nie będzie możliwe. Okres ważności 
„Świątecznego Karnetu nie może zostać przedłużony. 
2.5.  Umowa członkowska zawarta na warunkach Promocji rozwiązuje się automatycznie po upływie jej 
obowiązywania. Przedłużeniu umowy o członkostwo wymaga zawarcie nowej umowy na aktualnie 
obowiązujących warunkach.  
2.6.  

III. POSTAWIENIA OGÓLNE  
3.1.  Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach.  
3.2.  Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.  
3.3.  „Karnet Świąteczny” nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. Zamiana „Karnetu 
Świątecznego” na inne usługi Organizatora nie będzie możliwe.  
3.4. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za „Karnety Świąteczne”, które zostały 
utracone (lub zniszczone) po ich wydaniu uczestnikowi promocji.  
3.5.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.  
3.6. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy 
Członkowskiej oraz regulaminów obowiązujących w Klubach. Wszystkie niezdefiniowane a opisane 
wielkimi literami pojęcia należy rozumieć́ zgodnie z definicjami wskazanymi w Formularzu Aplikacyjnym 
i Ogólnych Warunkach Członkostwa.  
3.7. Regulamin oraz wszystkie regulaminy Klubów dostępne są w Klubach oraz na stronie internetowej 
Organizatora.  


