
 

Regulamin promocji Dni otwarte w Good Luck Club 1-4 marca 2018 

1. Organizatorem promocji jest klub Good Luck Club Sp. z o.o., ul. Orzechowa 7, 80-175 Gdańsk, zwanym dalej 

Organizatorem.   

2. Dni otwarte odbywają się w dniach: 1-4 marca 2018 r. 

3. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, nie będące członkiem Klubu Good Luck Club, 

zwane dalej Uczestnikiem.   

4. Osoby chcące wziąć udział w Dniach otwartych zobowiązane są do pełnego wypełnienia ankiety (Profilu 

Klienta) przed skorzystaniem z usług klubu. 

5. Podczas Dni otwartych istnieje możliwość jednorazowego bezpłatnego skorzystania z usług klubu: zajęć 

fitness, siłowni, strefy kardio, zajęć na sali rowerowej, Świata Saun, a także ewentualnych innych świadczeń 

określonych w ofercie Dni Otwartych. 

6. Z Dni otwartych nie mogą korzystać osoby, które są Członkami Klubu w trakcie zawieszenia karnetu. 

7. Warunkiem skorzystania z Promocji na karnety jest podpisanie umowy na czas nieokreślony z Organizatorem 

w dniach 1-4 marca 2018.   

8. Uczestnik promocji przy zapisie otrzymuje: 

- możliwość zakupu karnetu w promocyjnej cenie (Pakiet Classic w cenie 149 zł)  

- 1 miesiąc gratis (po 3 terminowych opłatach abonamentowych) 

- 100 % gwarancji satysfakcji. 

9. Warunkiem skorzystania z promocji cenowej – Pakiet Classic oraz Pakiet Classic Lux jest dokonywanie opłat 

abonamentowych wyłącznie wyrażając zgodę na obciążenie karty płatniczej lub gotówką, płacąc za rok z 

góry. 

10. 100% gwarancji satysfakcji oznacza możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w 

pierwszych 14 dniach trwania umowy. W takim przypadku pobierana jest wyłącznie równowartość połowy 

wartości miesięcznej opłaty abonamentowej (np. 75 zł w przypadku Pakietu Classic), a pozostała wpłacona 

przez klienta kwota zostanie zwrócona na konto klienta, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. 

11.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów Promocji jest 

Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji celu Promocji, najlepszego 

doboru świadczonych usług, w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o usługach Organizatora 

oraz w celach handlowych i marketingowych.  

12. Osoby korzystające z Dni otwartych wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do 

celów marketingowych (np. strona www, facebook, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia 

oraz nagranie zostało wykonane w Klubie Good Luck Club, przy ulicy Orzechowej 7, 80-175 Gdańsk. 

13. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 

Regulaminu Klubu Good Luck Club. 


