
 

 

Regulamin programu motywacyjnego 

 #fitCHALLENGE  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem programu o nazwie „#fitCHALLENGE” zwanego dalej „PROGRAMEM/PROJEKTEM”  jest Neptun 

Gym Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pomorska 7 , 83-200 Starogard Gdański zwanym 

dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i zwolnione z dodatkowych opłat oprócz tych wynikających 

z zakupu karnetu/kart partnerskich (patrz. § 2 p. 2) . 

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji  Programu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Programie 

1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne od 18 roku życia posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone  

w Regulaminie.  

2. Uczestnikami Programu mogą być osoby posiadające ważne (w trakcie trwania programu) karnety STANDARD, 

PREMIMUM, VIP dostępne w ofercie klubu Neptun Gym Fitness. Uczestnikami Programu mogą być też osoby 

posiadające jedną z kart partnerskich honorowanych w klubie (MultiSport, FitProfit, FitSport, OK System). 

3. Liczba Uczestników programu jest ograniczona limitem i wynosi maksymalnie 10 osób 

4. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz 

rodzeństwo pracowników Organizatora. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich 

warunków, które uprawniają go do udziału w Programie. 

6. Uczestnik przystępując do programu potwierdza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału  

w #fitCHALLENGE. 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Programie 

1. Aby wziąć udział w Programie należy w dniach od 06-29.01.2020 roku wyrazić chęć uczestnictwa w Programie 

poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: 

www.neptungym.pl podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, kod pocztowy, 

miejscowość, wiek, wzrost, waga, zdjęcie. Osoby chętne do udziału w Programie muszą także odpowiedzieć na 

pytanie „Dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać?”. 

2. Koordynatorem Programu #fitCHALLENGE jest wykwalifikowany trener – Dariusz Kelsz. 

3. Czas trwania Programu – 01.02.2020 r. – 30.04.2020 r.  

3. NEPTUN GYM FITNESS oraz Koordynator Programu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe 

zaistniałe podczas realizacji treningów zaproponowanych w ramach Programu # fitCHALLENGE.  

4. Integralną częścią Programu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu 

zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Uczestnika Programu. 



 

 

5. Uczestnik Programu ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat 

swojego stanu zdrowia. Koordynator Projektu oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub 

urazy, których może doznać Uczestnik, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwskazaniach 

zdrowotnych. 

6. Koordynator Programu  po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli 

w jego opinii istnieją przeciwskazania do podejmowania przez Uczestnika aktywności fizycznej lub 

zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich. 

 

 

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Programu 

 

1. Uczestnicy Programu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy wyślą poprawnie wypełniony 

formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w § 3 p.1  Regulaminu. 

2. Uczestnicy Programu (maksymalnie 10 osób spełniających warunki naboru określonych w niniejszym 

Regulaminie) zostaną wyłonieni na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. Wyboru uczestników 

programu dokona Koordynator Projektu – trener Dariusz Kelsz. 

3. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Projektu telefonicznie/mailowo. Lista 

Uczestników zostanie ogłoszona przez organizatora konkursu w dniu 21.01.2020 roku na fanpage’u Neptun Gym 

Fitness oraz na stronie internetowej www.neptungym.pl.  

4. Wszelkie reklamacje i wątpliwości dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia Uczestników 

Programu można zgłaszać do Organizatora przez 24 godziny licząc od momentu publikacji listy Uczestników  

na stronie internetowej www.neptungym.pl.  

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie chęci udziału uczestnictwa w Programie #fitCHALLENGE poprzez wysłanie formularza 

zgłoszeniowego jest jednocześnie akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Przystępując  

do Programu #fitCHALLENGE Uczestnicy akceptują też Regulamin obowiązujący w klubie Neptun Gym Fitness.  

2.  W związku z tym, że przetwarzamy, dane osobowe uczestników Programu zgodnie z Rozporządzeniem  

o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych informujemy uczestników Programu o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych 

osobowych. 
Cel: 
Dane osobowe Uczestników konkursu "#fitCHALLENGE” (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod 

pocztowy, miejscowość, wiek, waga, wzrost) przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzeniu w/w PROGRAMU 

oraz rekrutacji w celu wyłonienia Uczestników Programu oraz działań marketingowych mających na celu 

promocję klubu Neptun Gym Fitness i programu motywacyjnego #fitCHALLENGE. Nie zamierzamy przekazywać 

danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, 

jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej uczestnik konkursu wyrazi  

sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

Administratorem danych osobowych jest firma Neptun Gym Fitness Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pomorskiej 7, 

83-200 Starogard Gdański. NIP: 583-317-74-69. 



 

 

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania, 

b. prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika, 

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Uczestnika, 

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika - "do bycia zapomnianym", 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika, 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący 

się na stronie internetowej www.neptungym.pl, której firma Neptun Gym Fitness Sp. z  o.o.  jest właścicielem 

lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres: info@neptungym.pl, a także pisemnie na adres: Neptun Gym 

Fitness sp. z o.o., ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański - w celu usunięcia danych osobowych lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do treści Regulaminu. O zmianach treści Regulaminu 

Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej 

www.neptungym.pl z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw nabytych  uprzednio 

przez Uczestników.  

4. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym 

pozostanie to bez wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. 

5. Zasady przeprowadzania Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter informacyjny. 

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę 

trzecią. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego  

i innych ustaw. 

8. Wszelkie spory rozstrzyga właściwy sąd okręgowy. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.01.2020 r.  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszego Regulaminu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na potrzeby realizacji celu określonego 

w § 5 p.2 niniejszego Regulaminu przez Neptun Gym Fitness Sp. z o.o, ul. Pomorska 7, Starogard Gdański  

(83-200). 

 

 

                                                                                                                         ………………………………………………………………… 

                                                                                                                                               (podpis Uczestnika) 

http://www.neptungym.pl/

