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Regulamin promocji "WAKACJE ZA PÓŁ CENY " 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady promocji 

„WAKACJE ZA PÓŁ CENY” (zwanej dalej: „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest Just GYM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361 Poznań                 

ul. Starołęcka 42C), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530854, 

NIP: 5252600469, REGON: 360188192 (zwana dalej: „Organizatorem”). 

3. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie 

albo w regulaminie korzystania z usług klubu Just GYM prowadzonego przez spółkę Just 

GYM sp. z o.o. (zwanym dalej: „Regulaminem Klubu”). 

4. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie 

następujących Klubów Just GYM: 

1) Gorzów Wlkp ul. Walczaka 23H. 

5. Regulamin i ogłoszenia dotyczące Promocji, a także Regulamin Klubu dostępne są za 

pośrednictwem strony internetowej www.justgym.pl. 

6. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia Promocji nie 

posiadają żadnego Karnetu w klubach Just GYM. 

 

§ 2. Promocja 

1. Celem Promocji jest propagowanie i reklamowanie sieci klubów Just GYM oraz usług w 

nich świadczonych.  

2. Promocja polega na możliwości zakupu, na warunkach preferencyjnych, Karnetu OPEN 

albo Karnetu OPEN MULTIKLUB do jednego spośród Klubów objętych Promocją tj. jednego 

z Klubów wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej.  

http://www.justgym.pl/
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3. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która 

zgodnie z zapisami Regulaminu Klubu może zostać Klubowiczem. 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.07.2022 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia                           

31.08.2022 r. do godziny 23.59.  

5. Organizator ma prawo, bez podania przyczyny, wcześniej zakończyć Promocję dla całej 

sieci lub w poszczególnych Klubach. O zakończeniu Promocji Organizator powiadomi w 

trybie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu.  

6. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie pozbawia Uczestników, którzy w ramach 

Promocji kupili Karnet OPEN albo Karnet OPEN MULTIKLUB, prawa do korzystania z tego 

Karnetu. 

 

§ 3. Warunki Promocji 

1. Promocja dotyczy wyłącznie Karnetów OPEN albo Karnetów OPEN MULTIKLUB do Klubów 

objętych Promocją, a wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej i polega na obniżeniu o 50% opłat 

członkowskich należnych za lipiec 2022 r. i sierpień 2022 r. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest:  

1) zakup Karnetu OPEN albo Karnetu OPEN MULTIKLUB w Promocji, w okresie jej 

obowiązywania; 

2) terminowe uregulowanie opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej za kupiony 

Karnet. 

3. Skorzystanie z Promocji i kupno w jej ramach Karnetu OPEN albo Karnetu OPEN MULTIKLUB 

w Promocji oraz zapłata opłaty wskazanej w ust. 1 powyżej skutkuje zawarciem Umowy o 

korzystanie z jednego spośród Klubów objętych Promocją, tj. jednego z Klubów 

wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej, na warunkach określonych w Regulaminie oraz 

Regulaminie Klubu.  

4. Obniżona stawka Opłaty członkowskiej wskazana w ust. 1 powyżej obowiązuje wyłącznie 

w lipcu i w sierpniu 2022 r., a pozostałe opłaty (członkowskie za kolejne miesiące, za 
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zamrożenie) obowiązują w wysokości określonej w aktualnym cenniku dostępnym na 

strony internetowej www.justgym.pl. 

5. Opłata członkowska za niepełny miesiąc obowiązywania Członkostwa Klubu należna jest 

w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 należnej od Klubowicza Opłaty członkowskiej za 

wybrany przez niego Karnet oraz liczby dni obowiązywania Członkostwa Klubu w danym 

miesiącu.   

6. Karnet OPEN albo Karnetu OPEN MULTIKLUB w Promocji można kupić w sposób opisany w 

Regulaminie Klubu, w tym również w kiosku sprzedażowym, w każdym z Klubów 

wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej. 

 

§ 4. Odstąpienie od Umowy 

1. Uczestnik, który w ramach Promocji zawarł Umowę za pośrednictwem strony 

internetowej www.justgym.pl jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 

dni od jej zawarcia. Uprawnienie to nie przysługuje Uczestnikowi, który zawarł Umowę w 

Klubie za pośrednictwem kiosku sprzedażowego.  

2. Uczestnik wskazany w ust. 1 powyżej może korzystać z wybranego przez siebie Klubu po 

upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, chyba że skorzystał z uprawnienia 

wskazanego w ust. 3 poniżej. 

3. Uczestnik wskazany w ust. 1 powyżej może domagać się uzyskania dostępu do 

wybranego przez siebie Klubu już od chwili nabycia członkostwa, lecz przed upływem 

terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1 powyżej. Skorzystanie z 

uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym i rozpoczęcie korzystania z wybranego 

przez siebie Klubu skutkuje utratą prawa do odstąpienia opisanego w niniejszym § 4. 

4. W przypadku skutecznego skorzystania przez Uczestnika z uprawnianie wskazanego w 

ust. 1 powyżej: 

http://www.justgym.pl/
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1) jeżeli nie skorzystał on z uprawnienia wskazanego w ust. 3 powyżej Organizator 

zwraca jemu wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie nie dłuższym niż 

21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia od odstąpieniu; 

2) jeżeli skorzystał on z uprawnienia wskazanego w ust. 3 powyżej Organizator, w 

terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora 

oświadczenia od odstąpieniu, zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego 

płatności po potrąceniu wynagrodzenia za możliwość korzystania z Klubu za okres 

od dnia nabycia członkostwa do dnia złożenia Spółce oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy; wynagrodzenie należne Spółce jest równe kwocie odpowiadającej 

iloczynowi ilości wejść do Klubu od dnia nabycia członkostwa do dnia otrzymania 

przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu oraz ceny Karnetu zapłaconej przez 

Uczestnika, nie więcej jednak niż suma wszystkich płatności dokonanych przez 

Klubowicza. 

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie ewentualne skargi i reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji za pośrednictwem wiadomości 

elektronicznej wysłanej na adres bok@justgym.pl. 

2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w trybie i na zasadach opisanych 

Regulaminie Klubu.  

3. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej od swojej decyzji. Nie wyklucza to 

prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

mailto:bok@justgym.pl
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2. Uczestnik, przystępując do Promocji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych Uczestnika, obejmujących: imię i nazwisko Uczestnika, 

podane podczas rejestracji w Panelu Klienta na stronie www.justgym.pl. 

3. Dane osobowe każdego Uczestnika będą gromadzone i przetwarzane zgodnie  

rozporządzeniem (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO) oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000). 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 

1) w celu realizacji Promocji i Umowy zawartej w wykonaniu Promocji a także w celach 

reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu, 

w tym w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 

lit. f Rozporządzenia); 

2) Organizator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres:  

inspektor@justgym.pl.; 

3) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w 

Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym lub osobiście na adres 

Organizatora; 

4) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność 

przetwarzania danych przed wycofaniem zgody); zgodę można wycofać poprzez: 

wysłanie wiadomości e-mail na adres dok@justgym.pl; w przypadku zgłoszenia 

reklamacyjnego, Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika 

http://www.justgym.pl/
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w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, 

niezależnie od wycofania zgody; 

5) Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach 

przewidzianych w Rozporządzeniu; 

6) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest 

niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji; 

7) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Klubowicz zobowiązany jest do informowania Organizatora o wszelkich zmianach 

adresu zamieszkania, oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do 

korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na 

podane Spółce adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za 

doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru. 

2. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 

3. Wszelka korespondencja związana z Promocją będzie wysyłana za pośrednictwem 

wiadomości elektronicznych na następujące adresy poczty elektronicznej: 

1) dla Klubowicza – aktualny adres wskazany przez Klubowicza w Panelu Klienta; 

2) dla Organizatora– kontakt@justgym.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu Klubu oraz 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


