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REGULAMIN  
KARNET ŚWIĄTECZNY 2019 („Regulamin”) 

Organizatorem jest: SATURN FITNESS SP. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01‐934); ul. Arkuszowej 18, NIP: 
7010250765; REGON 142468575; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363142 oraz MICHAŁ KOBRZYŃSKI 
SATURN z siedzibą w Warszawie (03-554); ul. Kuflewska 6, NIP: 52715765885; REGON 16036066 zwanymi dalej 
„Organizatorem”, będąca właścicielem sieci klubów fitness SATURN FITNESS, zwanych dalej „Klubami”.  

I. ZAKUP ORAZ AKTYWACJA  
Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”) 
rozpoczyna się 10 grudnia 2019 roku a kończy 24 grudnia 2019 roku.                                                                                                                
Karnet Świąteczny można aktywować od pierwszego dnia trwania promocji tj. 10.12.2019 do 31.03.2019. 

II. PRZEDMIOT PROMOCJI  

2.1. Z promocyjnego karnetu, mogą skorzystać osoby, które nie są klubowiczami Organizatora tj. osób, 
które nie zawarły z Organizatorem umowy członkowskiej na korzystanie z Klubów („Umowa 
Członkowska”) , zwanych dalej „Nowymi Klubowiczami” oraz osób które, ostatni raz status członka klubu 
SF posiadały minimum 6 miesięcy od rozpoczęcia promocji.  

2.2. Warunkiem zakupu Promocyjnego Karnetu Świątecznego, jest aktualne i opłacone członkostwo na 
zasadach umów: OPEN 365, OPEN STUDENT 365, OPEN FLEXI, OPEN FLEXI STUDENT w Klubie Saturn 
Fitness. 

2.3. Promocja polega na możliwości skorzystania przez Nowych Klubowiczów oraz Byłych Klubowiczów 
(korzystających z Klubu ostatni raz minimum 6 miesięcy od daty startu ww. promocji) , na warunkach 
opisanych niniejszym Regulaminem, obejmujących  30 dni (Zwanych dalej „Karnetem Świątecznym”) w 
stosunku do standardowych warunków oferowanych przez Organizatora („Preferencyjna Cena”). Karnet 
promocyjny, umożliwia skorzystanie z całej oferty Klubu. 

2.4. Każdy Nowy Klubowicz oraz Były Klubowicz (korzystający z Klubu ostatni raz minimum 6 miesięcy od 
daty startu ww. promocji)  podpisując Umowę Członkowską w ramach Promocji uprawniony jest do 
Preferencyjnej Ceny w wysokości: 49 zł (czterdzieści  dziewięć złotych) za pełne 30 dni członkostwa. 

2.5. W celu skorzystania z Promocji każdy z Nowych Klubowiczów oraz Klubowiczów Przedłużających musi 
podpisać ́ kompletną Umowę ̨ Członkowską oraz złożyć ́ oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji 
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klubu. 

 

III. POSTAWIENIA OGÓLNE  

3.1. Promocja nie łączy z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi członkostw w Klubach.  

3.2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.  

3.3. Po upływie 30 dni karnet staje się nieaktywny. 

3.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.  
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3.5. W przypadkach nieopisanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy 
Członkowskiej oraz regulaminów obowiązujących w Klubach. Wszystkie niezdefiniowane a opisane 
wielkimi literami pojęcia należy rozumieć ́zgodnie z definicjami wskazanymi w Formularzu Aplikacyjnym i 
Ogólnych Warunkach Członkostwa.  

 

Ja, niżej podpisany, chcąc skorzystać z zakupu Promocyjnego „Karnetu Świątecznego” opisanych niniejszym 
Regulaminem, niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki niniejszego Regulaminu.  

 

____________________ 

(imię i nazwisko Klubowicza)  

 

Niniejszym potwierdzam, że wyżej wymieniony/a spełnia warunki Promocji opisane Regulaminem i potwierdzam 
jego/jej tożsamość.́  

 

_____________________________ 

 (imię i nazwisko przedstawiciela Klubu)  

 


