
REGULAMIN 
PROGRAMU AMBASADOR GRAVITAN 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem programu „Ambasador Gravitan” (dalej „Program”) jest Gravitan Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Racławickiej 133 lok. 2, 
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000349681, NIP: 5291777798 (zwany dalej „Organizatorem” a także zamiennie „Gravitan”). 
2. Program realizowany będzie w okresie od dnia 1.09.2018r. do dnia 31.10.2018r, z tym zastrzeżeniem, że termin i czas na wykonanie czynności, o których mowa w 
§ 2 pkt 6  upływa dnia 31.10.2018 roku, natomiast nagrody, o których mowa  w §2 pkt 5 ppkt b mogą być odbierane także po okresie trwania Programu. . 
3. Program realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród za udział w Programie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
4. Biorąc udział w Programie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 
5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem funkcjonowaniem Programu sprawować będzie Komisja Programowa, składająca się z 3 (trzech) osób 
wskazanych przez Organizatora ("Komisja"). 

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której miejscem rezydencji 
podatkowej jest Rzeczypospolita Polska („Uczestnik”), spełniająca następujące warunki: 

a) posiada aktywne członkostwo w Gravitan, 
b) która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, 
c) która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów uczestnictwa w Programie. 

2. Program polega na poleceniu przez Uczestnika usług świadczonych przez Gravitan nowemu klientowi  usług  Gravitan i możliwości otrzymania przez Uczestnika 
nagród za przyprowadzenie nowego klienta, który zawrze z Gravitan umowę na czas określony jednego roku (przy czym typ karnetu jest dowolny.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie 
objętym Programem. Informację o wykluczeniu Organizator przekaże Uczestnikowi na piśmie wraz z uzasadnieniem. 
4. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
5. Warunkiem odbioru nagród jest ich odbiór w określonym w regulaminie terminie. Przyznane nagrody przepadają, jeśli Uczestnik nie zgłosi się po odbiór 
przysługujących mu nagród do Klubu macierzystego:,  

a) w odniesieniu do nagród rzeczowych w terminie do dnia 31.10.2018 r.  
b) w odniesieniu do nagród w postaci Miesiąca gratis w terminie wynikającym z § 3 pkt 4 i pkt 5 

6. Aby wziąć udział w Programie należy jednocześnie spełnić wszystkie poniższe warunki:  
a) zgłosić się do działu sprzedaży Klubu Gravitan celem wypełnienia formularza przystąpienia do Programu,  
b) zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu  
c) przyprowadzić ze sobą co nowego klienta, który (podczas wspólnej wizyty Uczestnika i nowego klienta w Klubie) podpisze z Gravitan umowę i wykupi dla 

siebie podczas tej wizyty roczne członkostwo. 
7. Dla potrzeb Programu jako „nowy klient” rozumie się osobę pełnoletnią, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której miejscem rezydencji 
podatkowej jest Rzeczypospolita Polska, która od co najmniej 3 miesięcy nie posiada aktywnego członkostwa w Gravitan. 

§ 3 NAGRODY 
1. Dla potrzeb Programu uznaje się, że „Miesiąc gratis” oznacza umożliwienie Uczestnikowi Programu korzystanie z oferty klubu Gravitan objętej karnetem open 

przez jeden miesiąc kalendarzowy 
2. Nagrody przyznawane są Uczestnikom, którzy po spełnieniu warunków przystąpienia do programu opisanych w  §2, w szczególności pkt 1 i 6 przyprowadzą  ze 

sobą kolejnych nowych klientów,  którzy wykupią dla siebie podczas tej wizyty w klubie roczne członkostwo przy czym nagrody przyznawane są począwszy od 
drugiego przyprowadzonego przez Uczestnika nowego klienta wg poniższych zasad. 
a) Za polecenie i przyprowadzenie ze sobą drugiego nowego klienta, który wykupi dla siebie podczas tej wizyty w klubie roczne członkostwo, Uczestnik 

Programu otrzyma Miesiąc gratis w Klubie Gravitan. 
b) Za polecenie i przyprowadzenie ze sobą trzeciego nowego klienta, który wykupi dla siebie podczas tej wizyty w klubie roczne członkostwo, Uczestnik 

Programu otrzyma Miesiąc gratis  w Klubie Gravitan  
c) Za polecenie i przyprowadzenie ze sobą czwartego nowego klienta, który wykupi dla siebie podczas tej wizyty w klubie roczne członkostwo, Uczestnik 

Programu otrzyma Miesiąc gratis  w Klubie Gravitan  
d) Za polecenie i przyprowadzenie ze sobą piątego nowego klienta, który wykupi dla siebie podczas tej wizyty w klubie roczne członkostwo, Uczestnik 

Programu otrzyma Miesiąc gratis  w Klubie Gravitan  
e) Za polecenie i przyprowadzenie ze sobą szóstego nowego klienta, który wykupi dla siebie podczas tej wizyty w klubie roczne członkostwo, Uczestnik 

Programu otrzyma Miesiąc gratis  w Klubie Gravitan oraz koszulkę Ambasadora Gravitan, ręcznik, torbę i gadżety. 
3. Dodatkowo, w trakcie trwania Programu prowadzony będzie „Ranking Ambasadorów” celem wyróżnienia najskuteczniejszych Ambasadorów Gravitan 
dodatkowymi nagrodami. 
4. Uczestnik Programu nabywa prawo do przysługującego zgodnie z pkt 2 powyżej  Miesiąca gratis w miesiącu kalendarzowym przypadającym po miesiącu, w którym 
Uczestnik spełnił warunki, aby tę nagrodę otrzymać. Jeśli Uczestnikowi przysługuje więcej niż jeden Miesiąc gratis, będą one następować kolejno po sobie, począwszy 
od miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu w którym Uczestnik spełnił warunki, aby nagrody otrzymać. 
5. Miesiąc gratis udzielony będzie zgodnie z § 3 pkt 4, przy czym: 
a) Miesiąc gratis udzielony zostanie w ramach bieżącej umowy członkowskiej między Gravitan z Uczestnikiem, nie powodując jej wydłużenia, a tym samym Uczestnik 
– w ramach nagrody Miesiąc gratis - nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty miesięcznej albo; 
b) w przypadku, gdy  Miesiąc gratis przypada po ustaniu umowy członkowskiej zawartej między Gravitan a Uczestnikiem, umowa z Uczestnikiem zostanie 
automatycznie przedłużona o otrzymany - w ramach nagrody - Miesiąc gratis. W przypadku kilku miesięcy gratis powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. 
6. Uczestnicy nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagród oraz zmiany terminu obowiązywania Miesiąca/Miesięcy gratis. 
7. Informacje o Uczestnikach, którzy brali udział w Programie, mogą być publikowane na stronie internetowej www.gravitan.pl oraz na profilach społecznościowych 
Gravitan. 
8. Uczestnicy Programu nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.  
9. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie.  
10. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Facebook nie ma nic wspólnego z organizacją Programu, który to Program organizowany jest 
wyłącznie przez Organizatora. 
11. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane, w ramach Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania 
Uczestników o zagadnieniach prawno – podatkowych związanych z wygraną w Programie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z2010r.Nr 51,poz.307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są 
pieniądze, tj. w przypadku, gdy Nagrody mają charakter nagród rzeczowych których  wartość przekroczy 2 000 zł brutto, nagroda zostanie wydana laureatowi po 
wpłaceniu przez Organizatora  należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
§ 4 POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane mailowo na adres: marketing@gravitan.pl z dopiskiem „Program Ambasador Gravitan”, do dnia 
31.10.2018r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.  
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.  
3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.  
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.  
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. 
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Nagroda w Programie została przyznana w sposób nieuprawniony i bezzasadny, Uczestnik który wykorzystał 
Nagrodę zobowiązany będzie do zwrotu jej równowartości.   



§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Programu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących 
Organizatora lub przeprowadzanego Programu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Programu. 
2. Zasady przeprowadzania Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.  
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Programem.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników Programu.  
7. W trakcie trwania Programu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.gravitan.pl   
8. Po zakończeniu przez Uczestnika programu, czyli po przyprowadzeniu do Klubu Gravitan sześciu klientów którzy wykupią roczne członkostwo w Klubie Gravitan Uczestnik może 
za zgodą organizatora przystąpić do programu ponownie na zasadach opisanych w Regulaminie. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania programu. 
10. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Programu Ambasador jest GRAVITAN POLAND SP. z O.O.  Gromadzone dane będą przetwarzane 
jedynie w celu realizacji Programu Ambasador zgodnie z 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 (“RODO”). Dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie lub po jego ustaniu jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. Osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, 
sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 
jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. 
 
 

 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Data i Czytelny podpis Uczestnika Programu Ambasador  

 
 
 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby programu Ambasador Gravitan, w tym na publikację informacji o moim uczestnictwie w 
konkursie (zgodnie z §3 pkt 6 regulaminu), jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  przez GRAVITAN POLAND Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z Programem Ambasador, poprzez 
publikację mojego wizerunku na stronie internetowej www.gravitan.pl oraz na profilach społecznościowych Gravitan. 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Data i Czytelny podpis Uczestnika Programu Ambasador  

 


