REGULAMIN KONKURSU „SUMMER BODY”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs o nazwie „Summer Body” odbywający się w dniach 09.04.2018 – 08.07.2018
organizowany jest w celu zachęcenia i zmotywowania Członków Klubu do regularnych
treningów w Klubie oraz pozwala Uczestnikom na rywalizację o nagrody w nim oferowane,
w okresie i na warunkach opisanych w treści niniejszego regulaminu.
2. Organizatorem Konkursu 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”).
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, jego przebiegu, a także nadzoru
nad przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie
należało wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu
oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs

odbywać

się

będzie

w

Klubie

w

dniach

09.04.2018-08.07.2018

r.

(dalej "Czas Trwania Konkursu").
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).
8. Definicje:
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•

Uczestnik – Członek Klubu, posiadający aktywne członkostwo w Klubie, który dokonał
prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie przez
Landing Page, spełniający i akceptujący warunki uprawniające do uczestnictwa w
Konkursie, opisane treścią niniejszego Regulaminu.

•

Członek Klubu – osoba posiadająca aktywne członkostwo umożliwiające wejście do
Klubu na zasadach określonych w regulaminie Klubu.

•

Klub – klub fitness CityFit zlokalizowany w:

- Białystok – CityFit Białystok Zielone Wzgórza
- Bielsko-Biała – CityFit Bielsko-Biała Park Karpacka
- Bydgoszcz – CityFit Bydgoszcz
- Chorzów – CityFit Chorzów AKS
- Gdańsk – CityFit Gdańsk
- Katowice – CityFit Katowice
- Kraków – CityFit Kraków Principio
- Lublin – CityFit Lublin
- Rzeszów – CityFit Rzeszów
- Wałbrzych – CityFit Wałbrzych Galeria Victoria
- Warszawa – CityFit Warszawa Rondo ONZ, CityFit Warszawa Targówek,
CityFit Warszawa Wiatraczna
- Wrocław – CityFit Wrocław Stare Miasto, CityFit Wrocław Wroclavia
•

konto w serwisie Instagram – aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem
internetowym www.instagram.com,

•

serwis Instagram – zbiór stron www znajdujących się w domenie Instagram.com,
funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.
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•

Landing page – strona internetowa pod adresem sumerbody.cityfit.pl

•

Nagroda w I miesiącu– okulary przeciwsłoneczne

•

Nagroda w II miesiącu– ręcznik marki CityFit

•

Nagroda w III miesiącu – torba marki CityFit

•

Nagrody główne :

1. I miejsce - Głośnik bezprzewodowy marki Bose. Sponsorem nagrody jest Cad System.
2. II miejsce - Sesja zdjęciowa – wykonana przez profesjonalnego fotografa. Sesja zostanie
zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca. Sponsorem nagrody jest
Mariusz Roguski Photography.
3. III miejsce - Pakiet nagród o wartości 544 PLN. Sponsorem jest marka odzieżowa PUMA
4. IV miejsce - Bon o wartości 500 PLN do zrealizowania na stronie internetowej
www.wakacje.pl. Sponsorem nagrody jest portal Wakacje.pl
5. V miejsce - Pakiet nagród o wartości 338 PLN. Sponsorem jest marka odzieżowa PUMA
6. VI miejsce – Pakiet nagród o wartości 249 PLN. Sponsorem jest marka odzieżowa
PUMA
•

Nagroda dodatkowa - gadżet CityFit.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Członkowie Klubu.
2. Przystąpienie do Konkursu możliwe jest jedynie w Czasie Trwania Konkursu.
3. Zgłoszenie główne i Zgłoszenie dodatkowe do Konkursu odbywa się za pośrednictwem Landing
Page, poprzez dobrowolne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w przedmiocie podania imienia,
nazwiska, adresu email, numeru telefonu, wyboru Klubu oraz Wyzwania (dalej łącznie nazywane
„Zgłoszenie”).
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4. Każdy Uczestnik po skutecznym Zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie otrzyma, kartę uczestnictwa
służącą ewidencjonowaniu odbytych treningów w ramach podejmowanych, przewidzianych
niniejszym Regulaminem Wyzwań. Karta taka zawierać będzie również podstawowe informacje o
Uczestniku, takie jak: imię, nazwisko (dalej „Karta Uczestnictwa”).
5. Karta Uczestnictwa będzie wydana Uczestnikowi w biurze managera Klubu w pierwszym tygodniu
każdego miesiąca trwania Konkursu tj. 09-15.04.2018 r., 09-15.05.2018 r., 09-15.06.2018 r., a bez
jej odbioru nie jest możliwa rywalizacja o przewidziane w niniejszym Regulaminie nagrody.
6. Przystąpienie do Konkursu 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 Konkursie.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi
podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
10. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić
na inne osoby i podmioty.
11. Uczestnik, który dokonał skutecznego Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z Regulaminem, może w
dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie tego Organizatorowi lub
obsłudze Klubu.
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§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie w Klubie,
wcześniej wybranego przez siebie na Landing Page, zadania którym jest jedno ze
wskazanych poniżej wyzwań (dalej „Wyzwanie”)
Wyzwanie I – EXTREME SLIM – minimum 15 zajęć grupowych fitness w miesiącu
Wyzwanie II – HOLIDAY BUILD UP – trening z planem CityFit, minimum 15 wizyt w Klubie
w miesiącu
Wyzwanie III – BUILD UP PRO – trening z indywidualnie opracowanym planem treningowym
przez jednego z trenerów akredytowanych CityFit – minimum 15 treningów w miesiącu
WYZWANIE IV – SUMMER KING – trening według własnego planu – minimum 18
treningów w miesiącu
2. Weryfikacja ilości odbytych przez każdego Uczestnika treningów polegać będzie na
odczycie zapisanych na Karcie Uczestnictwa podpisów osób wskazanych poniżej:
W przypadku:
Wyzwania I – instruktor fitness (po każdych odbytych zajęciach grupowych)
Wyzwania II – pracownik klubu, którym jest odpowiednio manager, zastępca managera lub gym
assistant (po każdym odbytym treningu)
Wyzwanie III – Trener akredytowany CityFit, z którym Uczestnik podjął współpracę (po każdym
odbytym treningu)
Wyzwanie IV - pracownik klubu, którym jest odpowiednio manager, zastępca managera lub gym
assistant (po każdym odbytym treningu)
3. Uczestnicy przystępują do Konkursu na własną odpowiedzialność.
4. Nie zaleca się uczestnictwa w Konkursie osobom z problemami sercowo-krążeniowymi,
oddechowymi, kobietom w ciąży oraz osobom z przeciwwskazaniami do intensywnego
wysiłku fizycznego.
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5. Uczestnicy, którzy ukończyli 3 Wezwania (Komisja Konkursowa dopuszcza wykonanie 3 tych samych
Wyzwań lub 3 różnych Wyzwań) w kolejnych 3 miesiącach w Czasie Trwania Konkursu i pokazali
swoją przebytą metamorfozę poprzez umieszczenie na swoim profilu na

Instagramie zdjęcia

„przed” rozpoczęciem Wyzwania (w pierwszym miesiącu trwania Konkursu) i „po” zakończeniu
Wyzwania (w 3 miesiącu trwania Konkursu)oraz oznaczyli powyższe zdjęcia na profilu @cityfitpl i
dodali hasztag #CITYFITSUMMERBODY! będą brać udział w wyborze sześciu najbardziej
spektakularnych metamorfoz i zostaną nagrodzeni zgodnie z zajętym miejscem Nagrodami
głównymi (dalej „Zgłoszenie główne”).
6. Dodatkowo każdy Uczestnik będzie miał możliwość wykonania zadania dodatkowego polegającego
na wykonaniu sobie zdjęcia podczas treningu w ramach wykonywanego Wyzwania a następnie
zamieszczenia go na portalu Instagram CityFit z hasztagiem #CITYFITSUMMERBODY (dalej
„Zgłoszenie dodatkowe”) i dzięki temu będzie miał możliwość wygrać Nagrodę dodatkową, która
zostanie przyznana Uczestnikom przez Komisję Konkursową.
7. Zgłoszenia do Konkursu mogą być wykonane jedynie przez Uczestników posiadających aktywne
konto w serwisie Instagram.
8. Dostarczanie Zgłoszeń możliwe jest jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po
terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału
w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
9. Każdy Uczestnik, po uzyskaniu maksymalnej liczby podpisów na Karcie Uczestnictwa przekazuje
kartę managerowi lub zastępcy Klubu, a w sytuacji wyrażenia chęci kontynuowania Wyzwania
otrzymuje nową Kartę Uczestnictwa do ponownego zbierania podpisów zgodnie z wybranym przez
siebie na etapie logowania w Landing Page Wyzwaniem.
10. Uczestnik przesyłający Zgłoszenia oświadcza jednocześnie iż przysługują mu wszelkie prawa
autorskie do zdjęcia będącego jego przedmiotem.
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11. Zajęcia grupowe, o których mowa w pkt. 1 „Wyzwanie I” niniejszego paragrafu oznaczają zajęcia
fitness prowadzone w Klubie, w którym Uczestnik realizuje wybrane przez siebie Wyzwanie.
12. W przypadku chęci realizacji przez Uczestnika, określonego w pkt. 1 niniejszego Regulaminu,
Wyzwania III, każdy Uczestnik zobowiązany jest do nawiązania współpracy z trenerem
akredytowanym CityFit we własnym imieniu i na indywidulanie określonych warunkach, przy czym
aby skorzystać z rabatu na usługi takiego trenera należy zgłosić się do jednego z trenerów,
wskazanych przez Organizatora w wiadomości email wysłanej po dokonaniu przez Uczestnika
rejestracji na Landing Page.

§ 4 Nagrody
1. Uczestnik, który wykona Wyzwanie, tj. zbierze maksymalną ilość podpisów na jednej Karcie
Uczestnictwa otrzyma Nagrodę I miesiąca, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
2. Uczestnik, który wykona Wyzwanie podwójnie, tj. zbierze maksymalną ilość podpisów na dwóch
Kartach Uczestnictwa otrzyma Nagrodę II miesiąca, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
3. Każdy Uczestnik, który wykona Wyzwanie potrójnie, tj. zbierze maksymalną ilość podpisów na
trzech Kartach Uczestnictwa otrzyma Nagrodę III miesiąca, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
4. Organizator zastrzega iż nagrody o których mowa w pkt. 1,2,3 powyżej przyznane zostaną 1500
pierwszym Uczestnikom, którzy poprawnie wykonają Wyzwanie.
5. W przypadku gdyby w Czasie Trwania Konkursu nagrodzonych została maksymalna liczba
Uczestników, tj. 1500, Organizator zamieści taką informację na stronie internetowej www.cityfit.pl
oraz na Landing Page.
6. Spośród Uczestników którzy poprawnie wykonali Zgłoszenie główne opisane w § 3 w punkcie 5
powyżej Komisja Konkursowa wybierze, kierując się największym postępem zmiany sylwetki
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przedstawionej na zamieszczonych przez konkretnego Uczestnika na Instagramie zdjęciach, 6
Uczestników którym Komisja Konkursowa przyzna Nagrody główne według zajętych miejsc w
Konkursie (najbardziej spektakularna metamorfoza – I miejsce itp.). Laureaci Nagród głównych
zostaną o tym fakcie powiadomieni za pośrednictwem komentarza pod zamieszczonym przez siebie
zdjęciem będącym przedmiotem Zgłoszenia na portalu Instagram.

7. Laureaci Nagród I, II, III miesiąca zostaną o tym fakcie powiadomieni najpóźniej w ciągu 5 dni,
następujących po dniu w którym złożyli managerowi lub zastępcy klubu wypełnione Karty
Zgłoszeniowe w formie wiadomości email wysłanej przez Organizatora na adres mailowy podany
przez Uczestnika podczas rejestracji na Landing Page.
8. Laureaci Nagród dodatkowych – 2 osoby w miesiącu z najbardziej kreatywnymi zdjęciami zostaną
wybrani przez Komisję Konkursową i powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem komentarza
pod zamieszczonym przez siebie zdjęciem będącym przedmiotem Zgłoszenia na portalu Instagram.
9. Organizator zastrzega, że powiadomienie o wygranej następuje wyłącznie w formach opisanych
powyżej i tylko te formy powiadomienia stanowią podstawę roszczenia przyznania nagród
przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
10. W sytuacji gdyby w Czasie Trwania Konkursu nikt nie wykonał Wyzwania lub Zgłoszenia nagrody
ulegną przepadkowi na rzecz Organizatora.
11. Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie wręczane będą laureatom w Klubie w terminie 7 dni
od dnia powiadomienia o których mowa w pkt. 6, 7, 8 powyżej.
12. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
13. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie lub nie
odebranie jej w wyznaczonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody
innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu
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otrzyma nagrodę stosując właściwe dla określonej nagrody kryteria przewidziane w niniejszym
Regulaminie.
14. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w pieniądzu.
15. Wszystkie Nagrody, w sytuacji, kiedy będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej
wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. o 11,11% wartości
nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda
pieniężna nie zostanie laureatom poszczególnych nagród wydana, lecz zatrzymana przez
Organizatora w celu wpłacenia jej do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.
16. W odniesieniu do Nagrody głównej, którą jest BON o wartości 500 PLN do zrealizowania na stronie
internetowej www.wakacje.pl Organizator niniejszym informuje, iż sposób jego szczegółowej
realizacji znajduje się pod niniejszym linkiem  https://www.wakacje.pl/bony-turystyczneregulamin.html i tylko prawidłowe, określone na niniejszej stronie, działanie uprawniać będzie
laureata Nagrody głównej do skutecznego skorzystania z BONU pieniężnego.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub
elektronicznej. Reklamacje mogą być składane

najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni

roboczych od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu 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 „Summer Body”. 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.
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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.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 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.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.cityfit.pl, na Landing
Page oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu
Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych
przez Uczestników i nie wpłynie na przebieg Konkursu. O każdej zmianie Regulaminy
Organizator poinformuje uczestników na stronie pod adresem www.cityfit.pl oraz na
Landing Page.
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3. Na potrzeby niniejszego Konkursu, Uczestnik zobowiązany będzie, podczas dokonywania
rejestracji na Landing Page, o której mowa w § 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu podać
określone dane osobowe. Podanie ich jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów nagród.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych
podawanych podczas dokonywania rejestracji oraz danych zawartych w Zgłoszeniuna
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r.

o

ochronie

danych

osobowych.

Administratorem

tych

danych

w rozumieniu

obowiązujących przepisów jest CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane
i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych
powinno zostać wysłane na adres email bok@cityfit.pl lub listem poleconym na adres
Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Karcie Uczestnictwa podawane są przez
Uczestników dobrowolnie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany ani
powiązany z Serwisem Instagram. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, wymagane i
powierzane przez Uczestników w ramach Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a
nie Serwisowi Instagram. Informacje, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie
w celu i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Serwis Instagram stanowi
jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu.
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