Warszawa, dnia 1 lutego 2018r.

REGULAMIN
„BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ JEDNORAZOWYCH
GRAVITAN HEALTH AND SPORT CLUBS”

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się realizacja
bezpłatnych zaproszeń (Zaproszenia).
2. Organizatorem jest Gravitan Poland Sp. z o.o, ul. Racławicka 133 lok. 2, 02-117 Warszawa, KRS
0000349681 (Organizator).
3. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zaproszenia jednorazowego jest zapoznanie się i akceptacja
Regulaminu bezpłatnych zaproszeń jednorazowych oraz Regulaminu Klubów Gravitan Health And
Sport Clubs z dn. 1.02.2018r.
4. Wstęp do Klubu na bezpłatne jednorazowe wejście jest możliwy w godzinach otwarcia Klubu, ale
wejście nie może nastapić później niż godzinę przed zamknięciem Klubu. Członkowie Klubu jak i
Goście zobowiązani są opuścić strefę relaksu, siłownię najpóźniej 15 minut przed zamknięciem
Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinę zamknięcia.
5. Realizacja Zaproszeń możliwa jest w określonych ramach czasowych wpisanych na zaproszeniu.
6. Zaproszenie zrealizować może tylko i wyłącznie osoba nie będąca nigdy Klubowiczem Gravitan
Health And Sport Clubs, która nigdy wcześniej nie korzystała z usług Klubu lub z bezpłatnego
zaproszenia do Klubu Gravitan (Gość) lub vouchera.
7. W przypadku gdy osoba posiadająca bezpłatne zaproszenie korzystała wcześniej z usług Klubu (fakt
ten został potwierdzony poprzez weryfikację w systemie CRM, PG lub na liście gości), nie możne ona
skorzystać z ponownego bezpłatnego wejścia i jest zobowiązana wnieść opłatę za wejście
jednorazowe zgodną z aktualnym cennikiem, który dostępny jest w recepcji i na stronie
internetowej.
8. Bezpłatne zaproszenie jednorazowe uprawnia do jednokrotnego jego wykorzystania w jednym z
Klubów. Wykorzystanie zaproszenia w jednym Klubie, wyklucza jego wykorzystanie w innym Klubie
należącym do Organizatora.
9. Klient realizujący Zaproszenie zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
podanie danychy osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i numeru pesel, oraz
pozostawienia depozytu w zamian za kartę Guest Pass na czas korzystania z atrakcji Klubu.
10. Zaproszenie jest ważne tylko i wyłącznie z hologramem Gravitan, umieszczonym w przeznaczonym
do tego miejscu na zaproszeniu, lub z pieczątką logo Klubu.
11. Z bezpłatnego zaproszenia jednorazowego może skorzystać osoba pełnoletnia. W przypadku osób
małoletnich ( >-18 lat) wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

12. Zaproszenie nie może być przedmiotem handlu, nie jest środkiem płatnicznym, nie może być
wymienione na gotówkę lub inne usługi, nie jest również wydawana z niego reszta.
13. Zaproszenie jest własnością Organizatora
14. Zaproszenie uprawnia do bezpłatnego skorzystania z :
a) Siłowni
b) Strefy multicross
c) Zajęć zorganizowanych: indoor cycling, fitness, fight club
d) Strefy relaksu: sauny suchej, groty solnej, łaźni parowej, jacuzzi, fotela do masażu
e) Bezpłatnego porannego poczestunku śniadaniowego, owoce, woda

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności podania przyczyny, w
każdym momencie.
2. Wszelkie inne materiały reklamowe i promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Gravitan Health And Sport Clubs jest administratorem danych osobowych Gości korzystających z
bezpłatnego zaproszenia jednorazowego. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych ( teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz
2135), w zwiazku z korzystaniem z bezpłatnego zaproszenia jednorazowego, tj. w celu wypełnienia
formularza, kontroli wstępu do Klubów i weryfikacji uprawnień do skorzystania z bezpłatnego
zaproszenia jednorazowego, do badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług i towarów
własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych oraz w celu
dochodzenia roszczeń związanych z działalnoscią gospodarczą administratora, jeżeli takowe
wystepują, jak również z zastrzeżeniem zgody osoby korzystającej z bezpłatnego zaproszenia
jednorazowego , do celów marketingowych. Dane podawane są dobrowolnie.
4. Przedmiotowa promocja, której warunki zostały ustalone w niniejszym regulaminie, nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w zrozumieniu art.2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianiami)
5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

