REGULAMINPROGRAMU PARTNERSKIEGO
„ZBIERAJ PUNKTY”
§1. Postanowienia ogólne.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w programiepoleceń klubu „XtremeFinessGyms”(dalej: „Regulamin”).
Regulamin określa także prawa i obowiązki Organizatora orazUczestników tego programu, zasady przyznawania Uczestnikom punktów w
zamian zaskuteczne polecanie klubu Xtreme Fitness Gymsnowym klientom oraz ich rozliczania. Niniejszy program poleceń zwany będzie
dalej również jako „Program”.
Program obowiązuje od dnia 01.09.2020 r., a jego czas jest nieokreślony.
Organizatorem Programu Marta Zachara oraz Katarzyna Kożuch wspólnicy spółki cywilnej pod firmą: MK Projekt Marta Zachara, Katarzyna
Kożuch, adres: ul. Grunwaldzka 54c, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 8711774591, (dalej
„Organizator” i/lub „Właściciel Klubu”).
Uczestnikiem Programumoże zostać:
a) „Członek Klubu”- osoba, która zawarła z Właścicielem Klub Umowę Członkowską na korzystanie z usług świadczonych w Klubie;
b) Osoba Zaproszonalub Zaproszony – nowy klient (niebędący aktywnym Członkiem Klubu), który zakupił karnet uprawniający do
korzystania z Klubu Macierzystego Polecającego za pośrednictwem Linku Polecającego lub Kodu Polecającego otrzymanego od Osoby
Polecającej.
Dalej zwani również jako „Uczestnicy”.
Niniejszy Regulamin nie stanowi warunków i zasad korzystania z klub Xtreme Fitness Gyms, a warunki te zostały określone w Regulaminie
Klubu Macierzystego.
Regulamin jest udostępniany nieodpłatniew Aplikacji oraz za pośrednictwem strony internetowej www.xtremefitness.pl, w sposób, który
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Recepcji Klubu Macierzystego.
Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Pozostałe definicje.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają znaczenia nadane im w niniejszym paragrafie poniżej lub w pozostałej treści Regulaminu.
1. Klub– placówka działająca w ramach sieci klubów fitness pod nazwą „Xtreme Fitness Gyms”, należąca do Organizatora.
2. Klub Macierzysty – W przypadku Umów zawartych przez podpisanie formularza Umowy Członkowskiej w Recepcji Klubu, jest to Klub, w
którym Członek Klubu zawarł Umowę Członkowską z Podmiotem Prowadzącym Klub, a w przypadku Umów zawartych w ramach sprzedaży
online, jest to Klub wybrany przez Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie
Internetowej w zakładce Kup Karnet.
3. XtremeAPP lub Aplikacja– aplikacja działająca pod nazwą „XtremeAPP”, instalowana na smartphonie korzystającym z systemu operacyjnego
iOS lub Android posiadającym dostęp do Internetu. Aplikacja, dostępna jest do pobrania z AppStore lub Google Play. Zasady korzystania z
aplikacji oraz opis jej funcjonalności znajdują sie w regulaminie XtremeAPP, który dostępny jest m.in w Recepcji Klubu oraz w Aplikacji.
4. Punkty– to umowne jednostki rozliczeniowe przypisywane Uczestnikowi Programuna zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w
wysokości wskazanej w Tabeli Punktów dostępnej w Aplikacji i na stronie internetowejwww.xtremefitness.pl
5. Link Polecający–unikalny adresu URL, który Polecający udostępnia Zaproszonemu i pootrzymaniu,któregoZaproszony przy jego użyciu może
zakupić Karnet w Klubie Macierzystym Polecającego. Od momentu wygenerowania i przesłania go osobie zaproszonej ważny jest przez 7 dni.
6. Kod Polecający– numer identyfikujący, generowany przez Osobę Polecającą w Aplikacji i przekazywany Osobie Zaproszonej w celu zakupu
Karnetu w Klubie Macierzystym Polecającego. Od momentu wygenerowania i przesłania go osobie zaproszonej ważny jest przez 7 dni.
7. Osoba Polecająca lub Polecający – Członek Klubu, który udostępnił Zaproszonemu Link Polecający lub Kod Polecający.
8. SkutecznePolecenie– polecenie Klubu Macierzystegodokonane przez Polecającego poprzez udostępnienie Osobie Zaproszonej Linku
Polecającego lub Kodu Polecającego, zakończone wykupieniem Karnetuprzez Zaproszonego w Klubie Macierzystym Polecającego, a które po
łącznym spełnieniu się przesłanekwymienionych w §3 ust.5 Regulaminuspowoduje przypisanie odpowiedniej ilości Punktów do Kontaw
Aplikacji Polecającego.
§3. Postanowienia ogólne.
1.

2.

3.

Uczestnik przed przystąpieniem do Programu potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli
składanegow formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Aplikacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia
wzięcie udziału w Programie, a więc uniemożliwia wymianę Punktów.
Linki Polecające oraz Kody Polecające powinny zostać użyte wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych oraz udostępnione
osobom, z którymi Polecającego łączy relacja osobista i które docenią otrzymane polecenie. Linki Polecające oraz Kody Polecające nie
powinny być publikowane lub rozpowszechniane w miejscach, w przypadku których istnieje podejrzenie, iż wszyscy lub większość
odbiorców nie stanowią znajomych Osoby Polecającej (np. strony z ofertami specjalnymi i kuponami).Linki Polecające oraz Kody Polecające
mogą być udostępniane przez Osoby PolecająceOsobą Zaproszonym w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też: (I) nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka
listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć); (II) nie nosiło znamion przesyłania niezamówionej informacji
handlowej; (III) nie naruszało prawa do prywatności osób, którym Link Polecający lub Kod Polecający jest przekazywany.
W ramach Programu i na zasadach określonych wRegulaminie,Polecający może:
a)
otrzymać Punkty przypisywane do jego konta w Aplikacji za każdeSkuteczne PolecanieKlubu MacierzystegoOsobie Zaproszonej,
b)
wymieniać Punkty przypisane do KontaOsoby Polecającejna produkty oferowane w KlubieMacierzystym i/lub;
c)
w przypadku posiadania karnetu na czas nieokreślony - opłacić Punktami Składkę Członkowską, zgodnie z przelicznikiem wskazanym
w Tabeli Punktów, przy czym, konieczne jest aby Członek Klubu zgłosił taką chęć w Recepcji Klubu Macierzystego najpóźniej do
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym zamierza opłacić Składkę Członkowską Punktami,
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d)

w przypadku posiadania karnetu na czas określony:- skorzystać z rabatu przy opłacaniu (przedłużeniu karnetu) Jednorazowej Składki
Członkowskiej poprzez opłacenie części kwoty Jednorazowej Składki Członkowskiej Punktami w przeliczeniu wskazanym w Tabeli
Punktów,a pozostałej części ceny karnetu przez wybraną z dostępnych metod płatności, w Recepcji Klubu najpóźniej w ostatnimdniu
obowiązywania Umowy Członkowskiej,
e) w przypadku posiadania karnetu online na 28 dni:
- opłacić Punktami Jednorazową Składkę Członkowską, zgodnie z Tabelą Punktów, przy czym, konieczne jest aby Członek Klubu zgłosił
taką chęć w Recepcji Klubu Macierzystego najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego.
Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuję, że przy opłacaniuSkładki Członkowskiej oraz Jednorazowej Składki Członkowskiej (dotyczy
tylko karnetu online na 28 dni) Punktami - Punkty mogą zostać wykorzystane jako środek płatniczy tylko jeśli wysokość Składki
Członkowskiej (a w przypadku karnetu online na 28 dni - Jednorazowej Składki Członkowskiej) jest równa lub niższa od łącznej wartości
Punktów przypisanych do konta Członka Klubu dostępnego w Aplikacji. Jeśli Składka Członkowska(a w przypadku karnetu online na 28 dni Jednorazowa Składka Członkowska) jest wyższa od łącznej wartości Punktów przypisanych do konta Członka Klubu, wymiana Punktów,
będzie mogła zostać zrealizowana dopiero gdy ilość punktów na koncie Członka Klubu będzie równa lub wyższa niż wartość Składki
Członkowskiej (a w przypadku karnetu online na 28 dni - Jednorazowej Składki Członkowskiej). Nie jest możliwa dopłata w formie
pieniężnej do Punktów przy zamiarze opłacania Składki Członkowskiej (a w przypadku karnetu online na 28 dni - Jednorazowej Składki
Członkowskiej) Punktami.
3.1. Ponadto każda wymiana Punktów (oraz zgłoszenie takiej chęci), niezależnie czy jest wymianą opisaną w pkt 3 lit. b czy w literach: c, d, e
niniejszego paragrafu, możliwa jest jedynie w Recepcji Klubu Macierzystego.
4.
Organizator informuje, że każdaOsoba Polecająca może otrzymać inną ilość punktów przyznaną za Skuteczne Polecenie. Wspomniana
różnica wynika z rozbieżności pomiędzy cenami Karnetu poszczególnych Członków Klubu.
5.
Punkty zostanąprzypisane do Konta Uczestnika znajdującego się w Aplikacjitylko w przypadku Skutecznego Polecenia, a zatemnie wcześniej
niż po łącznym spełnieniu się następujących przesłanek:
a) Zaproszonyzakupi Karnet w czasie trwania Umowy Członkowskiej Osoby Polecającej uprawniający do korzystania z usług
oferowanych w Klubie Macierzystym Polecającego;
- poprzez formularz online udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.xtremefitness.pl po kliknięciu w Link
Polecający przypisany do danego Uczestnika przez Organizatora,lub
- w Recepcji Klubu Macierzystego z użyciem Kodu Polecającego przypisanego do danego Uczestnika przez Organizatora,
b) Osoba Zaproszona uiści wszystkie wymagane opłaty dla danego rodzaju Karnetu, przewidziane w Cenniku oraz zaakceptuje
Regulamin Klubu Macierzystego.
6.
W przypadku, gdy Osoba Zaproszonaodstąpi od Umowy Członkowskiej,Punkty, które zostały przypisane do Konta Osoby Polecającej w
związku z wykupieniem przez Osobę Zaproszoną Karnetu, będą odejmowane z Konta Osoby Polecającej przez Organizatora. Punkty zostaną
odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone do KontaOsoby Polecającej w związku z wykupieniem Karnetu, z któregonastępnie
Zaproszony zrezygnował (odstąpił od Umowy Członkowskiej).O każdym przypadku korygowania ilości Punktów na Koncie Osoby
Polecającej, Organizator poinformuje Uczestnika poprzez wyświetlenie w Aplikacji aktywnej ilości Punktów do wykorzystania.Punkty
przypisane do Konta Osoby Polecającej, mogą zostać wykorzystane nie wcześniej niż po upływie terminudo odstąpienia od Umowy
Członkowskiej przez Osobę Zaproszoną.
7.
Punkty przyznawane są w celach promocyjnych, nie posiadają one wartości pieniężnej i nie mogą być wymienione na gotówkę w całości
lub w części. Zasady wymiany Punktów zostały opisane w treści Regulaminu.
8.
Dla uniknięcia wątpliwości Organizator podkreśla, że zakup Karnetu na innej podstawie, nie wiąże się z jakimkolwiek obowiązkiem po
stronie Uczestnikado promowania Usługi, że uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne, a ponadto, że umożliwienie
Uczestnikom przystąpienie do Programu w żadnym wypadku nie może być interpretowane jako zlecenie Uczestnikom przez Organizatora
świadczenia usług na jego rzecz.
9.
Z tytułu podejmowanych przez Uczestnika dobrowolnych działańprzewidzianych w Programie Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Organizatora o wypłatę wynagrodzenia lub podobnych świadczeń w formie pieniężnej.
10. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie, w okresie trwania Programu.
11. Uczestnik jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu. Przed
przystąpieniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.
12. Oprócz Punktów przyznawanych w ramach Programu, Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika dostępne w Aplikacji w
ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
§4. Postanowienia szczególne dotyczące uczestnictwa w Programie.
1. Za każde Skuteczne Polecenie, do Konta Osoby Polecającejzostają przypisane Punkty, zgodnie z poniższymi zasadami. Osoba Polecająca,
która posiada:
a) Karnet na czas nieokreślony - otrzyma ilość Punktów, która w przeliczeniu będzie odpowiadała wysokości kwoty Składki
Członkowskiej Osoby Polecającej, niezależnie od rodzaju/czasu trwania Karnetu, który Zakupi osoba Zaproszona,
b) Karnet na czas określony - otrzyma ilość Punktów, która w przeliczeniu będzie odpowiadała wartości kwoty za jedne miesiąc Karnetu
Osoby Polecającej niezależnie od rodzaju/czasu trwania Karnetu, który Zakupi osoba Zaproszona,
c) Karnet online na 28 dni: otrzyma ilość Punktów, która w przeliczeniu będzie odpowiadała wysokości kwoty Jednorazowej Składki
Członkowskiej Osoby Polecającej, niezależnie od rodzaju/czasu trwania Karnetu, który Zakupi osoba Zaproszona,
Powyższe zasady nie dotyczą Karnetu Trenerskiego, którego posiadacz otrzyma ilość Punktów, która w przeliczeniu będzie odpowiadała
kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
2. Osoba Zaproszona, która zawrze Umowę Członkowską z Organizatorem, przy użyciu Linku Polecającego lub Kodu Polecającego otrzymanego
od Polecającego oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin, otrzyma 800 punktów, które będzie mogła wymieniać w Recepcji Klubu
Macierzystego, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w Tabeli Punktów.
3. Członkowi Klubu nie przysługujądodatkowe Punktyw przypadku, gdy Osoba Zaproszona dokona dalszych poleceńKlubu.
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4. Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze. Członek Klubu może wykorzystaćPunkty zgromadzone na jego Koncie wyłącznie w Recepcji
Klubu:
-wymieniając jena produktydostępne (i przeznaczone do sprzedaży)w recepcjiKlub Macierzystego lub,
- płacąc za Karnet w Klubie Macierzystym zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 pkt 3.
5. Informacje o zasadach przeliczania Punktów (Tabeli Punktów) oraz rodzajach towarów i usług dostępnych i objętych Programem będą
zamieszczone w materiałach informacyjnych dostępnych w Aplikacji, przy czym 1 punkt = 0.025 zł, czyli 1 zł = 40 punktów.
6. Z chwilą zakończenia Umowy Członkowskiej Punkty zgromadzone na koncie Członka Klubu wygasają i nie będą realizowane.
7. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane przez Członka Klubu w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane
w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem
żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Punkty przypisane do kontaUżytkownika wygasają, a Użytkownikbezpowrotnie traci wszystkie, uprawnienia wynikające z posiadania tych
punktów, wprzypadku:
a) zakończeniu Umowy Członkowskiej,
c) gdy Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Programie.
9. Punkty zgromadzone na koncie Użytkownika w Aplikacji w związku z posiadaniem karnetu w danym Klubie,mogą zostać wymienione na
produkty lub usługi dostępne wyłącznie w tym Klubie (w Klubie Macierzystym Członka Klubu). Punkty nie mogą zostać wykorzystane na
produkty lub usługi dostępne w innych klubach działających w sieci Xtreme Fitness Gyms, ani w innym Klubie działającym w ramach
Programu Powered by Xtreme Fitness Gyms.
§5. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do zasad i przebiegu Programu (w szczególności co do sposobu
przyznawania i rozliczania Punktów).
2. Reklamacje, mogą być składane na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Macierzystego, który dostępny jest w Recepcji Klubu lub na
stronie internetowej Klubu.
§6.Dane osobowe Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały opisane w §8. Regulaminu Klubu Macierzystego .
§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzegasobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym Tabeli Punktów i sposobu przeliczania Punktów,w czasie trwania Programu,
bez konieczności zakańczania Programu. Zaktualizowany Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.xtremefitness.pl.
2. W przypadku zmiany Regulaminu w zakresie aktualnej Tabeli Punktówi sposobu przeliczania Punktów Uczestnik będzie uprawniony do
wymiany zebranych Punktów na dotychczasowych zasadach, w terminie miesiąca od daty ogłoszenia o zmianach.
3. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O zakończeniu
Programu Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.xtremefitness.pl. W przypadku posiadania odpowiedniej
liczby Punktów Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na dostępne dla niego produkty lub płacąc za Karnet w Klubie
Macierzystym zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 pkt 3.Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest bezpłatna i powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć Organizatorowi
na adres wskazany w Regulaminie Klubu Macierzystego. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika
zostaną anulowane i wygasają, a w przypadku dokonania Skutecznego Polecenia po dokonaniu rezygnacji, Punkty nie będą przyznawane.
5. Jeśli taki obowiązek wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny
rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązkówpodatkowych związanych z uczestnictwem w Programie. W granicach
zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywaniesię bądź
niewłaściwewywiązywaniesię przez Uczestnika z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Klubu Macierzystego XTREME FITNESS GYMS
dostępny na stronie internetowej www.xtremefitness.pl i/lub w Recepcji Klubu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami
niniejszego Regulaminu, a Regulaminem Klubu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2020 roku.
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