REGULAMIN AKCJI
„POGROMCY ZŁOŚLIWOŚCI”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest spółka CityFit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000489476, NIP: 5252574364. (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad
jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Akcja rozpoczyna się w dniu 8 października 2018 o godzinie 12:00, a kończy się dnia 30 września
2019 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Akcji ").
4. Definicje:
Akcja – organizowane przez CityFit sp. z o.o. przedsięwzięcie umożliwiające jego Uczestnikom na
dobrowolne przekazywanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz Fundacji Cancer Fighters z siedzibą przy
ulicy gen. Władysława Sikorskiego 43/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski (dalej: „Fundacja”).
Członek Klubu – osoba posiadająca aktywne członkostwo umożliwiające wejście do Klubu na zasadach
określonych w Regulaminie Klubu.
Klub – kluby fitness CityFit, w lokalizacjach szczegółowo wskazanych w Regulaminie Klubu.
Regulamin Klubu – regulamin Klubu znajdujący się na stronie www.cityfit.pl
Karnet – dostępny w ofercie Organizatora, na stronie www.cityfit.pl, karnet umożliwiający wejście do
Klubu na zasadach określonych w Regulaminie Klubu.
Strefa Klienta – indywidualnie przypisana każdemu Członkowi Klubu strefa, dostępna na stronie
www.cityfit.pl, w której znajdują wszystkie informacje dotyczące członkostwa i Karnetu.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Akcji
1. W Akcji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków określonych w
niniejszym Regulaminie (zwani dalej: „Uczestnikami”).
2. Zgłoszenie oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i
wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
3. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny.
4. Uczestnictwa w Akcji, jak również praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne
osoby i podmioty.
§ 3 Zasady i przebieg Akcji
1. W Czasie Trwania Akcji każdy Uczestnik ma możliwość przekazania, określonej kwoty pieniężnej na
rzecz Fundacji w sposób określony poniżej przy użyciu dostępnych tam metod płatności:
a) poprzez zakup, dostępnego na stronie www.sklep.cityfit.pl, karnetu 72h uprawniającego do
skorzystania z oferty dowolnie wybranego Klubu przez okres 72 godzin na zasadach
określonych w Regulaminie Klubu.

b) poprzez zakup na stronie www.pogromcyzloscilowsci.pl cegiełki, w dowolnie określonej
przez siebie kwocie.
c) poprzez przekazanie dopłat odpowiednio w kwocie 5,10,20 lub 50 zł. Z funkcji tej będą mogli
skorzystać zarówno obecni jak i przyszli Członkowie Klubu gdyż dopłaty będą dokonywane w
ramach aktualnie posiadanego Karnetu. Dopłaty będą mogły mieć charakter jednorazowy bądź
cykliczny oraz każdy Uczestnik będzie mógł z nich zrezygnować w dowolnym momencie w
Strefie Klienta.
Członkowie klubu mogą dokonać dopłat w Strefie Klienta, natomiast osoby nie będące
Członkami Klubu mogą dokonać dopłat w trakcie zakupu Karnetu.
2. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora przesłania odpowiedniego dokumentu będącego
potwierdzeniem przekazania określonej kwoty na rzecz Fundacji, odpowiednio w postaci:
a) w odniesieniu do sposobu określonego w §3 pkt. 1a powyżej – faktury VAT
b) w odniesieniu do sposobu określonego w §3 pkt. 1b powyżej – potwierdzenia wpłaty
charytatywnej
c) w odniesieniu do sposobu określonego w §3 pkt. 1c powyżej – potwierdzenia wpłaty
charytatywnej

3. Organizator oświadcza iż w odniesieniu do przekazywanych przez Uczestników odpowiednich kwot
na rzecz Fundacji występuje w roli podmiotu pośredniczącego. Organizator pobiera w imieniu
Fundacji określone kwoty przekazywane przez Uczestników a następnie przesyła je Fundacji,
odpowiednio w kwocie:

a) w odniesieniu do sposobu określonego w §3 pkt. 1a powyżej – całą kwotę przekazaną przez
Uczestnika pomniejszoną o koszty dokonania transakcji oraz o VAT.

b) w odniesieniu do sposobu określonego w §3 pkt. 1b powyżej - całą kwotę przekazaną przez
Uczestnika pomniejszoną o koszty transakcji.

c) w odniesieniu do sposobu określonego w §3 pkt. 1c powyżej - całą kwotę przekazaną przez
Uczestnika pomniejszoną o koszty transakcji.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Akcją powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych na adres: CityFit Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub e-mailem: bok@cityfit.pl z dopiskiem
„Pogromcy złośliwości”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie
niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany
w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
§ 5 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników poprzez usunięcie
z udziału w Akcji tych Uczestników którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego
wizerunek.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.cityfit.pl oraz w siedzibie
Organizatora Akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Akcji w
każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na
przebieg Akcji. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na stronie
www.cityfit.pl.
3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5. Dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji będą przetwarzane zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi aktami prawnymi odnoszącymi
się do przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator.

