
Regulamin Promocji Złap Króliczka

Upominek otrzyma każda osoba, która odwiedzi Good Luck Club GLC w czasie trwania Promocji i znajdzie ukryty 
na terenie klubu Kupon Promocyjny. Jedna osoba może zrealizować jeden Kupon Promocyjny.

Każdy Kupon Promocyjny ma indywidualny numer, do którego przypisany jest konkretny upominek.
Recepcja informuje Uczestnika Promocji jaki upominek jest przypisany do konkretnego numeru kuponu
i wydaje upominek. Termin realizacji Voucherów: do 30 maja 2022 roku.

Organizatorem Promocji oraz fundatorem upominków jest Good Luck Club GLC Sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku 
80-175, ul. Orzechowa 7, adres elektroniczny: goodluckclub.pl

Celem Promocji jest obdarowanie Klientów Good Luck Club GLC upominkami z okazji świąt.

Promocja trwa w dniach: 16 kwietnia oraz do 18 kwietnia 2022 roku, w godzinach otwarcia klubu.

W Promocji mogą wziąć udział osoby, które przebywają na terenie Good Luck Club GLC w czasie trwania 

Promocji.

UPOMINKAMI W PROMOCJI SĄ MIĘDZY INNYMI:

Wybrane koktajle 

Szejki białkowe

Kawa/herbata

Tygodniowy karnet dla Przyjaciela

5 minutowe wstępy na Solarium

Dwuosobowe zaproszenia na Szeherezdę (dla Pań)

Dwuosobowe zaproszenia na Noc Saunową

Jednorazowe zaproszenia do klubu dla Przyjaciela

Godziny gry w squasha w godzinach 9:00 - 15:00 z wynajmem sprzętu 

Batony energetyczne

Torby sportowe

Shoty przedtreningowe

Napoje OSHEE

Świeżo wyciskane soki z cytrusów



REGULAMIN KONKURSU ZŁAP KRÓLICZKA – NAGRODA DODATKOWA

Każdy Uczestnik Promocji Złap Króliczka ma możliwość wzięcia udziału w konkursie fotogra�cznym.

By wziąć udział w Konkursie należy zrobić zdjęcie podczas akcji Promocyjnej Złap Króliczka, umieścić je 
na swoim pro�lu na Instagramie, oznaczyć klub w którym Uczestnik zrobił zdjęcie: 

@goodluckclubgdansk @goodluckclubbanio @goodluckclubkasprowicza @goodluckclubdomeyki 
oraz dodać #goodluckclub

Celem konkursu jest wyłonienie zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień na Instagramie (tzw. serduszek)

CZAS PUBLIKACJI ZDJĘĆ KONKURSOWYCH: 

16 kwietnia 2022 godzina 8:00 do 18 kwietnia 2022 roku godzina 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sprawdzenia, które z opublikowanych zdjęć ma najwięcej polubień: 

19 kwietnia 2022 godzina 15:00

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2022 roku.

NAGRODY W KONKURSIE: 

Nagrodą w konkursie jest masaż relaksacyjny lub trening personalny (do wyboru przez Zwycięzcę) 
dla osoby, której zdjęcie otrzyma najwięcej polubieni w terminie rozstrzygnięcia konkursu.

PRZEPISY KOŃCOWE: 

Zgłaszając zdjęcie w konkursie, autor / autorka wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej 
Organizatora oraz na Instagramie oraz FB jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności 
związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 
uczestnictwa w Konkursie.

www.goodluckclub.plinfo@goodluckclub.pl


